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 هي 0111 ص 5

 عبس قلخ يذلا ؛هناطلس يوقلا «هناهرب يلجلا .هنأش يلعلا هلل دمحلا

 .هتمكح غلابب نهنيب لزنتي رمألا لعجو .هتردق لامكب نهلثم ضرألا نمو «تاوامس

 .لالدتسالاو رظنلل مهلهأو ءيرورضلا ملعلاو «يزيرغلا لقعلاب مدآ ينب مركو
 يف ربدتلاو .هتاقولخم يف ركفتلاب مهرمأ مث «لامكلا جرادم يف ءاقترالاو

 درف ءدحأ دحاو ءميكح مويق .ءميدق عناص دوجوب ملعلا ىلإ مهيدؤيل ؛هتاعونصم

 امع ينغ ؛لامكلاو لالجلا تافصب فصتم .لاثمألاو هابشألا نع هزنم ءدمص

 ام مكحيو :ءاشي ام لعفي ءءاقبلاو مدقلاب دحوت ءهادع ام لك هيلإ رقتفم ءهاوس

 . ديري

 ءمركألا هللا بيبح ٍةييَب هللا دبع نب دمحم انبيبحو انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 دوسألا ىلإ هلسرأو ءرشبلا ديس هلعجو «لسرلا هب هناحبس متخ ءمظعملا هلوسرو
 هلآ ىلعو هيلع ملسو هللا ىلص ءرشحملا موي يف ةماعلا ةعافشلاب هصخو ءرمحألاو

 .ربكو جاح لله ام نيدلا موي ىلإ هتنس عبتا نمو ءهباحصأو

 : دعبو

 ملع اهيلإ ةمهلا فرصو ءاهب ةمهلا دقعب اهارحأو ءاهالعأو مولعلا عفرأ نإف
 هفاصتاو ءمءاسجألا ةهباشم نع ههيزنتو «هديحوتو عئاصلا تابئإب لفكتملا .مالكلا

 ىنبم هيلعو ؛مالسإلا ساسأ يه ىتلا ةوينلا تايثإو ءماركإلاو لالجلا تافصب

 . ماكحألاو عئارشلا

 ءةجحم مولعلا فرشأ وه - مالكلا ملع هل لاقيو - نيدلا لوصأ ملعف

 ىينلا نيب ٌقراقلاو .ةيهولألا راتسأ نع فشاكلا وه هنأل ؛ةجح اهحضو

 ليقلا ريخ هيف ةثحابملاو ةركاذملاو «لاغتشالا نسحأ هب لاغتشالا ناكف .ءىبنتملاو

 و
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 ءىلبي ال كلمو دلخلا ةنجو .ىلعألا الملا ةبراقم ىلإ ءادعسلا ةليسو هنأل ؛لاقلاو

 .ًاديعب الالض لضو ىوه دقف هنع ضرعأ نمو .ىدتها دّقف هب كلسمت نم

 يف بصي هنكل ديحوتلا ملع يف ةعبتملا ةقيرطلا ىلع نكي مل نإو اذه اتباتكو

 «ةيمسجلا هللا نع ىفني ةرات هارت هثاحبأ ةءارق نمو هناونع لالخ نمف ءبابلا اذه

 ةياغلا وه ةقيقحلا يف اذهو ءزيحتلا ةراتو «داحتالاو لولحلا ىلاعت هنع يفتي ةراتو

 . برغتسم ريغ ًالوقعم رمأ ديحوتلا ملع نم هرايتعا ناك كلذل «ديحوتلا ملع نم
 تقفو دق نوكأ نأ هللا وجرأ ةمدخ باتكلا اذه ةمدخب هللا ىنمركأ دقو اذه

 انث اهاضترا يتلا ةنياسلا ديفا يضل ىف.هلدلج سن تنيك دخضركا نار هايل

 . بابرألا بر
 آيضرم ءىلاعت هدنع ًالوبقم لمعلا اذه نوكي نأ لجو زع ىلوملا لآسأ ًاريخأو

 نأ اناوعد رخآو ءلتعملا دبعلا لمعو «لقملا دهج اذهف ؛فئصملا ءىراقلا دنع هنع

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا
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 باتكلا اذه يف يلمع

 تيمس «نيتلماك نيتيطخ نيتخسن ىلع باتكلا اذه قيقحت يف تدمتعا ١-

 لهأتسي ام قورفلا نم تيثآو «لصألا يه (أ) تلعجو (ب) ةيناثلاو (أ) ىلوألا

 . ركذلا

 .روسلا نم اهتكامأ ىلإ باتكلا يف ةدراولا تايآلا توزع -؟

 لقن عم ةنسلا بتك نم اهنكامأ ىلإ باتكلا يف ةدراولا ثيداحألا توزع -*

 .رمألا جاتحا نإ جيرختلا ةمئأ مالك نم اهيلع مكحلا

 نم رهشأ فلؤملاو .باتكلا مجحب قيلت ةرصتخم ةمجرت فلؤملل تمجرت -5
 .هيب فرعي نأ

 ةعيرألا ةمثألاك ةرهتشم نكت مل ام باتكلا يف ةدراولا مالعألل تمجرت -د

 .ًاضيأ ةرصتخم ةمجرت مهنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا ريهاشمو

 بتكب انيعتسم تاحلطصملاو تاملكلا نم ًابيرغ قدح ام تحرش -5

 . تاحلطصملاو مجاعملا

 .كلذ ىلع اهينم ةرابعلا ميوقتل ابسانم هتدجو ام نيفوكعم نيب تفضأ -

 نم هيف ام لكف ءفنصملا مالك نومضم نم اهتذخأ نيوانع باتكلل تفضأ -4

 جارخإ ةيلامج ىلع ةظفاحم نيفوكعم نيب اهلعجأ مل ينكل ؛يتفاضإ نم يهف نيوانع
 . باتكلا

 سرهفو .«ثيداحألل سرهف ىلع ةلمتشم ةيملع سراهف باتكلل تلعق -4

 .تاعوضوملل سرهفو ءراعشألل

 نأو «ىلاعت ههجول ًاصلاخ لمعلا اذه لعجي نأ لجو زع ىلوملا لأسأ ًاريخأ

 .نيمحارلا محرأ وهو .يئاطخأو يبونذ يل رفغي
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 لا عملا للا صلو

 "”قلؤملا ةمجرت

 : هيسنو همسأ

 يبرملا يفوصلا يلوصألا ثدحملا هيقفلا دهازلا دباعلا لماعلا مامإلا خيشلا وه

 نب ىلع نبأ ةيفنحلا نيأ دمحم مامإلا ىلإ ةيسل عن ري دمحأ نب باهولا ديع كلسملا

 : هتأشنو هدلوم

 ماع 'هدنشقلق» ىمست ةيبويلقلا ميلقإ نم ةيرقب همأل هدج راد يف ينارعشلا دلو

 نيعبرأ دعب ةيفونملا ميلقإب «ةرعش يبأ ةيقاس» يهو هيبأ ةدلب ىلإ هب ءيج مث (ه444)
 ضعب ىف درو امك يوارعشلا وأ ىنارعشلاب ىمسف بستنا اهيلإو ؛هتدالو نم ًاموي

 .هتافلؤمو هبتك
 :ملعلل هبلط

 نتمو ميركلا نآرقلا ظفحف ملعلاب هرمع نم ةعباسلا يف مدقت امك خيشلا عرش

 .وحنلا يف ةيمورجآلا نتمو يعقاشلا هقفلا يف عاجش يبأ

 عماجب نطقف قهارم وهو ةئمعستو ةرشع ىدحإ ةنس رصم ىلإ لققتنا مث

 مامولل يعفاشلا هّقغلا يف جاهنملا اهنم نوتم ةدع ظفحف دهتجاو دحو يرمغلا

 «يراصنألا ماشه نبال كلام نبا ةيفلآ حرش حيضوتلاو «كلام نبا ةيفلأو «يوونلا

 اذهو ءاضقلا باب ىلإ ةيعفاشلا هقف يف ضورلا نتم ظفح هنأ ىتح .«يراصنألا

  لهسلاب سيل زيزع ءيش

 سرهف*و ؛(44؟ص) «ةرئاسلا بكاوكلا»و .(707/7/8) ؛بعهذلا تارذشا يق ينارعشلا ةمجرت رظنا )1١(

 .(5778/5) 0نيقنؤملا مجعماو امل /4) ينكررلل ؟مالعألاةو "6 "سراهشلا
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 هيلع أرق يرمغلا عماج مامإ نيدلا نيمأ خيشلا نع ذخأف ةءارقلا يف عرش مث

 .ةتسلا بتكلا هيلع هتاءورقم ةلمج نم ناك ىتح آريثك ًائيش

 يلع المو يحراجلا رونلاو يلحملا رونلاو يلخاودلا سمشلا ىلع ريثكلا أرقو

 لجأ وهو يراصنألا ايركز مالسإلا خيشو ينومشألاو ينالطسقلا يلعو يمجعلا
 .يلمرلا باهشلاو هخويش

 هدنع نكي مل كلذ عمو هلهأ نع ذخألاو هب لاغتشالا مزلف ثيدحلا هيلإ ببحو

 بهاذمو فلسلا لاوقآب ةبرد هل هريخلا يفوص ءرظنلا هيقف وه لب «نيثدحملا دومج

 . فلخلا

 . ءالقع

 : هخويش

 : مهلوأف مهترهش بسح ىلع مهضعب ركذنو
 ىيحي وبأ يكينسلا يراصنألا دمحأ نب دمحم نب ايركز :عازن الب مالسإلا خيش

 جهنم حرشب باهولا حتف» ةريثكلا هبتك نم ءيوحنلا ملكتملا يلوصألا هيقفلا

 ةنس يفوت "لوصألا بل حرش لوصولا ةياغ»و "يقارعلا ةيفلأ حرش»و «بالطلا

(453). 

 يف ًافشقتم ناك يعفاشلا يوحنلا هيققلا ىسيع نب دمحم نب يلع :ينومشألا
 اهحورش نسحأ نم وهو ؛كلام نيا ةيفلأ حرش» :هبتك نم ءهشرفو هسبلمو هلكأم

 «عمارجلا عمج» مظنو .«هحرشو ءيعفاشلا هقفلا يف «جاهنملا» مظنو ءاهعسوأو
 .(ه941759) ةنس دودح يف يفوت

 مامإلا دلاو ريبكلا يعفاشلا هيقفلا ةرمح نب دمحأ نب دمحأ :يلمرلا باهشلا

 ذيمالت رابك نم ردقلا ريبك ًاعرو ًالماع املاع ناك ءىلمرلا يدل نسفتم نويككملا

 «دامعلا نبا ةموظنم حرشب داوجلا حتف» :هبتك نم «يراصنألا ايركز مالسإلا خيش

 . (ه961) ةنس يفوت «يلمرلا سمشلا هتيا هعمج «ىواتفلا»و

 نيب عمج نمم ناك «يطايمدلا راجنلا ىسيع نب دمحأ ني دمحم :نيدلا نيمأ

 كرتي ال ناكو «ةودق ةقيقحلا مولع يفو ماما عرشلا مولع يف ناكو ءلمعلاو ملعلا

 .(ه4748) ةنس يفوت .ةرشع عبرألا تايورلا أرقي ناكو .ءاتش الو ًافيص ليللا مايق



 1١ ةيهلإلا تافصلا ىناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 ناك .ثدحملا ققحملا ةمالعلا ىلخاودلا دمحم نيدلا سمش :ىلخاودلا

 ولح «سفنلا ميرك ءريسلاو قئاقرلا بتكو ثيدحلا ةءارق يف ةحاصقلاب ًاصوصخم
 عم وهو ةرهشلا مدعو لومخلا رثؤم اهلك ناضمر يئابل يبحي :مايصلا ريثك :ناسللا

 .(ه9174) ةنس يقوت «ملعلا نئازخ نم كلذ

 : هتلهاحمو هفوصت

 ملقو ةلذم هسشن دهاجف قيرطلاب لاغتشالا ىلع لبقأ مث :يوانملا هذيملت لاق

 ًالبح ذختا لب ًاراهن الو ًاليل ضرألا ىلع عجطضي ال نينس ثكمو ةيويندلا قئالعلا

 ميديو ةيلاوتملا مايألا يوطي ناكو طقسي ال ىتح اليل هقنع يف هلعجي هتولخ فقسب

 ةعقرم اهلعجيف نايمكلا نم قورخلا عمجيو ءزبخلا نم ةيقوأ ىلع رطقيو موصلا

 . ةييجع لاوحأ هل تراصو هتيناحور تيوق ىتح كلذك رمتساو ءاهب رتتسي

 . مهب كلستف يوانشلاو يفصرملاو صاوخلا بحصف قيرطلا خياشم نع ذخأ مث

 : هتافلؤم

 ءمه رامعأو مهتاقوأ يف هللا كراب نيذلا فيلأتلا يف نيرثكملا نم خيشلا ناك
 فيلأت يف ًاسأر ناكف م وقلا دنع لويقلاب تيقلت دقو ءاتيمو انع هتافلؤمن هلا عماتو

 .اهريغ يف هتكراشم عم ةيفوصلا بتك

 نم نيلفغملا دراشإ»و ١ '”«ةيفوصلاو ءاهقفلا ةمئأ نع ةيضرملا ةبوجألا» :اهنمف

 بادآ ةفرعم يف ةيسدقلا راونألا»و 7ةءارمألا 0 طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا

 دوهعلا نايب يف ةيسدقلا راونألا قراشمالو 2: 0 4 ةمغلا فهشكاو ' 1ةنرمعلا

 نم ىلع ماسحلا دحاو 3 ”«داهتجالا داوم ىف دابكألا محشم)و 2 و عتسلا

 ن*0(ءايلوألا مولع رحب نم ةرطق ىلع ءايبغألا هيبتتااو '"”«ماهلإلاب لمعلا بجوأ

 )١/1(. «نونظلا فشكا يف هركذ )١(

 )١/١(. «نوئنظلا فشكا ىف مهركذ (١؟)

 .(194 )١/ «توتظلا فشكا (0)
 41١8٠9 /7) «سراهفلا سرهف» عه

 .(7/75١8١1)؟سراهفلا سسرهف* (5)

 )١٠١81/5(. *سراهفلا سرهف"» (5)
 ١١8١(., /5) «سراهفلا سرهق» (ا/)

 .(577/1) «نونكملا حاضيإ“ (48)
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 ةدبز نايب يف ةروئنملا رردلا»و .''”(صاوخلا يلع يديس ىواتف يف صاوغلا ررد»و

 موقرملا رسلا»و «“"”«ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ءارقفلا عدر»و «''”«ةروهشملا مولعلا
 .'””«ةيندللا مولعلاو ةيكزلا قالخألا»و .“””«مولعلا نم هللا لهأ هب صتخا اميف

 ىف دوروملا رحبلا»و «.''”«ةيدمحملا ةرضحلا نم ةضافملا ةيلوبتملا قالخألا»و
 1 . ©”0نآرقلاب لمعي مل نم ىلع نالذخلا تامالعاو .'”'«دوهعلاو قيئاوملا

 .ءىطخي دق هنإف فشكلا عم ال ناك فيك عرشلا عم اورود :همالك نم

 مهل تحال نيذلا ةفوصتملا هيلع ام سكع هقفلا بتك ةعلاطم راثكإ يغبني : هئمو

 .مهنم الهج باجح هنإ اولاقو هتعلاطم نم اوعنمف قيرطلا نم ةقراب
 ناكرأ دحأ وه يذلا يرانلا ءزجلا نم الإ رانلا يف بذعي ال ناسنإ لك :لاقو

 . هندي

 .ةمحرلا

 : هتافو

 رازي هربقو ءهتيوازب نفدو ةرهاقلاب (ه9ا!/5) ىلاعت هللا همحر ىئارعشلا ىفوت

 )١( ؛نونكملا حاضيإ" )1//871(.

 "نوتكملا حاضيإ (؟) )454/1(.

 «نوتكملا حاضيإ“ فف] )1//8819(.

  2؟نونكملا حاضيإ» )5/ ١١(,

 )3( "نيفراعلا ةيده' )275/1,

 )5( «نيفراعلا ةيدها )07794/1.

 )1( "نيفراعلا ةيدهاا )598/1(.

 )4( 1نيقراعلا ةيده" )1١//97؟5؟(,.
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 ةيطخل ١ خستلا قص

 .نيتيطخ نيتخسن ىلع ًافنآ تركذ امك باتكلا اذه جارخإ يف تدمتعا

 . ىلاعت هدمحب ناتلماك امهالكو

 تاذ :؛ةيرهزألا ةبتكملا نم ةخسن يهو .ةلماك ةخسن يهو :ىلوألا ةخسنلا

 اهطخ .ةديج ةحسن يهو ءداتعم يخسن اهطخ .(884 صاخ - 555157 ماع) مقرلا

 . ليمج
 تاملك ددع ءأرطس )71١( روطسلا ددع ءةقرو )٠١4( نم ةخسنلا هذه فلأتت

 .(أ)ب اهل تزمرو .أبيرقت ةملك (١؟) دحاولا رطسلا

 مقرلا تاذ .ءًاضيأ ةيرهزألا ةبتكملا نمو ءأضيأ ةلماك ةخسن :ةيناثلا ةخسنلا

 . يحسن اهطخ (439 صاخل - 7728947 ماعز

 تاملك ددع ءًارطس )1١( روطسلا ددع .ةقرو )١١١( نم ةخسنلا هذه فلأتت
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 [بر/1 ]1

 دهشأو ءنيبملا قحلا كلملا هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ءنيملاعلا بر هلل دمحلا

 .نيفلكملا عيمج ىلإ هلوسرو هدبع ًادمحم ايالومو انديس ثأ

 مهيحصو مهلآ ىلعو .«نيلسرملاو ءايبنألا رئاس ىلعو هيلع ملسو لصف مهللا
 .نيمآ نيمآ نيمآ «نيرهادلا رهدو نيدبآلا دبأ نيمئاد ًامالسو ًةالص «نيعمجأ

 «نيلسرملاو ءايبنألا نع ةبوجألا يف ميظع باتك فيلأت ينم قبس ناك دقف دعبو

 نيتسو ىدحإ ةنس وهو ءاذه انرصع ىلإ نيعباتلا عباتو ؛نيعباتلاو ةباحصلاو
 لبقي ال ءمهدعب نمو ءايبنألا نع لقن هنأ ينغلب ءيش نم تكرت امف ءةئامعستو

 «تارم ملعلا ةبلط ةرضحب ءىرقو ءهنع بيجأو الإ ءاملعلا ضعب 2'”نع ليوأتلا

 .نيمخض نيدلجم يف وهو هوئسحتساو

 همهوتي ام درو ءالعو لج قحلا تافص نع ةبوجألا هيف تركذ باتك اذهو

 لج قحلا بانج ىلع ٌةريغ !يماقم بسحب ملعلا يف لاحلا ءافعضو ءنودحلملا

 . ىلاعت هبانجب قيلي ال ام هيف دحأ مهوتي نأ العو

 نأ هقح باتك اذه :لاقو ءهنسحتساف رباكألا ءاملعلا ضعب هيلع تعلطأ دقو

 . ىهتنا . قادحألا رونب بتكي

 ديؤملا ءحيحصلا فشكلا "”هعزنم امنإ هيف ام عيمج نإف ؛لاق اميف قداص وهو

 :هتيمس دقو ءنيملكتملا دعاوقو هرايخألاو تايآلاب

 «ةيهلإلا تامصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا"ب

 .نيمأ نيملسملا هب هللا عفت

 نع باوجلل ردصتي نم طورش نم ٌةذبن يخأ اي كل نيبأ نأ ّيلإ ببحُح دقو

 .(دنع) باوصلا لعئو .تاطوطخملا يفاذك )١(
 . (عزن) سورعلا جات  هريبدتو هرمآو هيأر نم لجرلا هيلإ عجري ام :عزنملا (؟)



 ةيهلإلا تافصلا ىناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا ىف

 هللايو لوقأق ءالعو لج قحلا بناج يف ماوعلاو نودحلملا اهمهوتي يتلا رومألا

 :قيفوتلا

 تايآ يف نيدحلملا ىلع درلل ردصتي نم طورش ةلمج نم نأ يخأ اي ملعا

 «ثيدحو ريسفت نم ءةرهطملا ةعيرشلا مولع عيمج يف أرحيتم نوكي نأ : تافصلا

 هيلع اميو «لزاتلاو ىلاعلا فاللخلاب املاع ءةعلو نايبو ىناعمو وحنو .لوصأو هقفو

 بونذلا عيمج نم ًارهطم .مهقلاخ نم هيلع امو .«ةعامجلاو ةنسلا لهأ روهمج

 . لجو زع هللا ههركي ءيش هتريرس يف نوكي ال ثيحب أ ''ةنطابلاو ةرهاظلا

 هللا ةرضح لخديو ءلجو زرع هللا تاقص بانج نع باوجلا هل حصيل كلذو

 قحلا بناج ىلإ فيضُي الف ءهتافصو لجو زع هللا عم اهلهأ بادآ فرعيو .ىلاعت

 . ةكئالملاو [ب /5] ءايلوألاو ءايبنألا نم ةرضحلا لهأ هيلإ هفيضي ال ءًائيش ىلاعت

 مولع يف رحبتي مل وأ ءىلاعت هللا ههركي ءيش هتريرس يف ناك نم نأ ملعف

 هل حصي الف ؛اهتاراعتساو برعلا تازاجم نم ائيش لهجي ناك وأ «ةغللاو ةعيرشلا

 .اهل هلوخد مدعل ةدرضصح لهأ نع باوجلا ماقم الو ,هللاب ءاملعلا ماقم

 حصي الف ةرض !! لخدي مل نم :لوقي هللا همحر '”صاوخلا يلع انديس ناكو

 تاهمأو :لاق ءهل وجهلاك هنع ةياوج- ناك امير لب ءاهلهأ نم دحأ نع باوجلا هل

 .رصحنت الف اهعورف امأو ء بدأ فالاآ ةهرشع يدنع ةيهلالا ةرضحلا بادآ

 ديري نم جاتحي :لوقي ىلاعت هللا همحر "”يفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 نأ الإ مهللا :«نوياوتلا نيتاطخلا ريخحو فاطخ مدأ نيا لك“ : ِةي دمحم انديس لاق دقو اذه فيك )١(

 هللاو  روهشملا ثيدحلا ىلإ ةراشإ هل بنذ ال نمك داع بنذدلا نم بات نم نأ هللا همحر خيشلا ديري

 . ملعأ
 .بتكي الو أرقي ال ًايمأ ناك «ىلاعت هللاب نيفراعلا دحأ ءصاوخلا يسئربلا يلع وه :صاوخلا يلع (؟)

 ىلع ملكتيو «ٍلاع سيفن مالكب مهتاماقمو موقلا لاوحأو ةنسلاو باتكلا ىلع ملكتي ناك كلذ عمو
 (959) ةنس يفوت -مهقشاكيو سانلا رطاوخ

 دب فراعلا ؛يلاعت هللا يلو ينابرلا كلاسلا ءيبرملا حلاصلا ملاعلا خيشلا يفصرملا ليلخ نب يلع ()

 ءارقفلا هيلع عمتجا ءريخلاو عضاوتلاو ةدابعلاو ركذلل ًامزالم ًاعمجنم ناك .يفصرملا نيدلا رون
 :هامس بائكب ةيريشقلا ةلاسرلا رصتخا .هنارقأ عيمج ضارقنال اهيف هيلإ راشملا وه راصو رصمب

 ةنس ىلوألا ىدامج رشع يداح دحألا موي يفوث .نيديرملا هيف ءىرقي ناكو ؛بذعلا درولا#
 .(ة؟0)



 ل ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 يف هيلع يه ام ىلع رومألاب ملكتي ثيحب ؛مات فشك ىلإ تافصلا نع باوجلا

 نيب ًاعماج ؛''”امالك ءبتك يف رظن ناعمإ الو ءركف كلذ يف هطلاخي ال ءاهسفن

 يف هلك مهمالك دمتعم لصاح لخدُي ثيحب ؛ًافلخو اقلس نوملكتملا هلاق ام عيمج

 . مهمالك نم ءيش هفئاخي الو «باوجلا كلذ

 مهيلع ءايبنألا نع بيجي نم ناك اذإ :لوقي هنع هللا يضر [1/”"] هتعمسو

 تافص ىلع ملكتي نمب فيكف ؛ةقباطملا ىلع مهماقم قفاوي نأ لق مالسلاو ةالصلا

 !؟ًاملع هي رباكألا طيحي ال يذلا ءالعو لج قحلا

 يدنع بجي :لوقي ىلاعت هللا همحر '”اليركز مالسإلا خيش انخيش تعمسو
 نأ «مهلاوقأ درو «تافصلا بناج يف نيدحلملا باجأ اذإ لجو زع هللاب ملاعلا ىلع

 بانج ىلع ةريغلا الول هللاو :هسفن يف لوقيو ءالعو لج قحلا نم لجخلا رعشتسي

 بيجي نأ انلاثمأل انزوج ام ملع ريغب ىلاعت هتافص يف ضوخلا نم العو لج قحلا

 . كلذ نع

 تافصلا تايآ يف ضوخي ًادحأ عمس اذإ هللا همحر نيدلا لضفأ يخأ ناكو

 ردقي كتافص يف دحلملا اذه بيجأ نأ هللا اي روتسد :لوقي ملع ريغي اهرابخأو

 . يعسو

 تايآ يناعم يف ضوخلا نع هناوخإ ىهني نأ فراع لك ىلع بجي :لوقي ناكو

 ماقم ىلإ مهدحأ لصي مل ام بجاو يهتلا اذهو ءاهيتاعمب "”ههلهجب تافصلا

 . حيحصلا فشكلا

 امك كدوجو لاح يف كبر عم نك :لوقي هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 ةرخآلا ملاعو ايندلا ملاع يف عقت يتلا رومألا عيمج نإف ء«كمدع لاح يف هعم تنك

 .ملعأ هللو ء(ًالماك) باوصلا لعلو .انمالك :(ب) يفو (أ) يفاذك (1)
 هيقفلا ءمالسإلا خيش ىيحي وبأ ءيعقاشلا يرصملا يكينسلا يراصنألا دمحأ نب دمحم نب ايركز (7)

 روشق طقتلي ليللاب جرخيف رهزألا عماجلا يف عوجي ناك ًامدعم ًاريقف أشن .يوغللا ملكتملا يلوصألا

 حاحلا دعي الإ هلبقي ملف ءةاضقلا ةاضق يسكرجلا يابيتاق نائلسلا هالو ءاهنكأيو اهلسغيف خيطبلا

 جهنم حرشب باهولا حئق٠ . «بلاطلا ىضور حرش بلاطملا ىنسأ# ةريثكلا هتاقلؤم نم ؛ةعجارمو

 ةنس يفوت 20يجوغاسإ حرش؛و «يقارعلا ةيفلآ حرش:و *لوصألا بل حرش لوصولا ةياغاو «بالطلا
 ,(ة؟ح)
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 عمو .تاياعسي لاتنتث وأ «تاكرحب بلتجت فيك :تيرخا ٌتوعنو هاتف حف

 ًاعفد كرتلاو لعقلا نم اننكمو ءريداقملا انع ىلاعتو هتاحيس هللا ٍىِّيَغ دقف كلذ

 امك يورخآلا ءازجلل ًاببس اهلعجو ؛ةيويندلا لامعألا ىلع ءازجلا قلعو :هريذاعملل
 8-0 مسا ع لس حر ل 5

 لاقو «:كلمغ امبو [99 - ةبئاجلا] 4 يّيتكح امي سيق لف كرجل :ىلاعت لاق

 :رانلا لهأ يف لاقو 01١7 :ةدجسلا] *َنوْلمَحي أونك اَمِي ُْرَجل : ةنجلا لهأ يف ىلاعت

 يه امنإا :ىسدقلا ثيدحلا ىف لاقو «[178 :تلصف] ندمت اني أون اع اهَرَج

 نمولي الف كلذ ريغ دجو نمو «هللا دمحيلف ًاريخ دجو نمف :مكيلع اهدرأ مكلامعأ

 ؛ناحتماو ٌءالتبا رهف ًابيرقتو أابح ىلاعت قحلا نم كلذ نكي مل نإو '”هسفن الإ

 .[ب /4] هيف مهبذدك وأ ( هعم تدألا مهاوعد يف مهقدص هدايعل نيبيل

 قحلا لَعف ول وأ ءصقان هنإ :ىلاعت قحلا تارودقم نم ءيش نع لاق نمف

 . ىلاعت هللا نم مكحأو ملعأ هنأ ىعدا هنأكو ءرفاك وهف ىلوأ ناك هفالخ ىلاعت

 يف قبس ام عيمج رْيَغ براي :لوقي هنأكف ىلاعت هللا دجوأ ام ريغ ىنمت نمو

 رادلا هذه يف ديعلا ةفيظو :لوقي هنع هللا يضر ىفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 عيض دقف كلذ ريغب لغتشا نإو ءريغ ال هبر هب هرمأ امب لمعلاب لاغتشالا وه امنإ

 وهف هب هللا دارأ اذام ملعي ىتح ءيشب لمعلا نع فقوت نمو ٠ لطابلا ىف هرمع

 تيوطو مالقألا تفحاا :اعوفرم حيحصلا ىف درو دقو .«ناميإلا فيعض

 هيف دازي الف «لزألا يف ىلاعت هللا ملع هي قبس امب ريداقملا تضم :يأ 2"””فحصلا

 . صقني الو

 اذإو ءهل لوأ ال يهلإلا ملعلا نأل ؛اهل لوأ ال ةواقشلاو ةداعسلا ًاذإف :تلق نإف

 ىلع ملظلا تمرح ينإ يدايع اي“ :هلوأ يف يذلا (151/9/) روهشملا ثيدحلا 0 0(

 نع (151 /ا/) ةبيش يبأ ن نبا هجرخأو .,آ . .اهيصخأ مكلامعأ يه امنإ# هيفو كحل.

 ةكياوتكلا خامل دق انإ مدأ تبان ةءايقلا ويب كوتي ىلاعن و هدا نا يدل اق

 دجبو نمو هللا دمحيلف ًاريخ دجو نميف مكيلع مكلامعأ أرقت انل اوتصنأف اذه مكموي ىلإ مكتقلح

 .؟مكيلع اهدرن مكلامعأ يه امنإف ؟هسفن الإ نمولي الف ارش

 009/103 ةراتتسملا "ا يف ءايسلا هجرخار 01112400 روع“ ىف ف يناربطلل ظفللا اذهب هجرخأ فق

 تفجو مالفألا تعفر# : ظفلب (15115) يدمرتلاو :؛ تلا ءمالقألا تفج» ظفلي

  «فحصلا



 ىو ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 نطب يف يقش نم يقشلاو» :ثيدح ىنعم امف ةواقشلاو ةداعسلل لوأ ال ناك
 م00

 همأ نطب ىف وهو هنع لاؤسلا نع هتواقش تقبس نم :هانعم ')[نأ] باوجلاف
 لاق امنإو ءِلزألا ْئئَقش يقشلا نأ يفاني ال اذهو "”«ديعس مأ يقشأا اقبل
 ىلاعت هللق الإو ءمهدعب نمف قيلختلا ةكئالمل هرمأ راهتشا نمز لوأ هنأل يب كلذ

 1 ا اول داك لا ا

 :موي نم بالصألا يف مهيبرأو يتذمالت فرعأ لزأ مل :لوقي ناك هنأ نيفراعلا

 دلاول موقي ناك هنأ ءايلوألا ضعب نع ًاضيأ لقنو ١77 :فارعألا] كير درب تسلأ#

 تنك امنإ :لاقف «كلذ يف هل ليقف كرت مث ؛هيلع رم املك '*”يلوبتملا يفارإا يديم

 .[أ/5] ىهتنا . همأ نطب ىلإ نآلا لقتتا دقو ءهبلص يف ناك يلول موقأ

 وأ دبع ةداعس قيلختلا ةكئالمل رهظي ام لوأ نإ :ًاضيأ يخايشأ ضعب لاقو

 نم وأ ءةكئالملا كلذ ىلع ىلاعت هللا علطُي كانهف ءهمأ نطب يف هنيوكت نم هتواقش

 الو .همأ نطب يف وهو كلذك هلجأو هقزر ىلع مهعلطي امك «ءصاوخلا نم هللا ءاش

 نأل ءهمأ نطي يف هدوجو لبق هتواقشو دحأ ةداعسب ملعلا يف ركذ نمم دحال ىقرم

 الأ ءىضترا نم الإ هقلخ نود هملعب ىلاعت قحلا درفنا يذلا ردقلا رس ملع نم كلذ

 ٍلاح ملع نم ىلاعت هللا دنع ام جرختست فيك محرلا يف ةفطنلا قيلخت ةكئالم ىرت

 يبنلا لاق .«؟ديعس وأ يقشو لجألا امو ؛قزرلا امف براي" :مهلوقب ةفطنلا كلت

 يف يطويسلا لاقو )/١441(0 رازيلاو .(71/5) ؛ريغصلا»و .75+27) هريبكلا» يف يناربطلا هجرخأ (1)

 .حبحص دئسب رازيلاو ؛«ريغصلا؟ يق يناربطلا هاور :(١؟ ص)ل «ةرطملا رردلا)

 ,قىقحملا نم ةدايز (7؟)

 .(75148) ملسمو :(17717) يراخبلا هجرخأ ثيدح فرط ()

 لوبتم هدلي نم مدق «يدمحألا يرهاقلا مث يلوبتملا يراصنألا نيدلا ناهرب رمع نب يلع نب ميهاربإ (8)

 اهب ريدي ناكق ةينيسحلا رهاظب لزنو ؛ةرهاقلا ىلإ لوحت مث ةدم اهحيرضي ماقأف ادحص ىنإ ةيبرغلا نم

 برقلاب ةيواز نكس ءاهحلاصم نم كلذ ريغو ؛ليوحتو قزع نم اهيف لمعلا هيقنب رشايو ءةعرزم

 هرمأ رهتشاف ءهريغو هعرز نم مهتفلكب موقيو ءاهيف هيلع نودري ءارقفلا راصو عابسلا برد نم
 رباكألا هيلإ عرهو ١بدرأ ىلع ةدايز موي لك مهل زبخي راص ثبحب هعابتأ ترثكو ءهريخ ديازتو

 لمكأ ىلع اهب موقي ناكف «تاعافشلا يف سانلا هيلع محازنو ءهب كربتلاو هترايزل مهنود نمع ًالضف
 " ةفف] ةلس يفوت (هجو
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 هملع هب قبس امم ءاش ام هئاضق نم رهظي :يأ 2'”«ءاش ام ىلاعت هللا ىضقيف» :ةنك

 . هتدارإ هب تقلعتو .«همكحو

 بابلا اذه ةفرعم ليبس :لوقي هنع هللا ىضر ىناعمسلا رفظملا وبأ ناكو

 نمو «لوقعلا درجمو سايقلا ىيفحم نود ءةتسلاو باتكلا يف درو ام ىلع فيقوتلا

 ؛هبلق هب نئمطي ام ىلإ لصي ملو ؛ةريحلا راحب ىف هاتو لض دقف فيقوتلا نع لدع

 تبرض يذلا ردقلا رس ملع نم وه امنإ .هب ىلاعت هللا رثأتسا يذلا ملعلا : يأ هنأل

 ("'مولع هيلإ لصت الق ءبرقم كلم الو ؛لسرم يبن هملعي الق ءراتسألا هتود

 . هسفنل ةجحلا ةماقإو .ضارتعالا مدعو ءهيف ىلاعت هللا ماكحأل

 ميملا عفرب 'ىسوم مدأ جحفاا :ملسم ثيدح يف اي لاق فيكف :لئاق لاق نإف

 رشيلا وبأ تثنأ مدا اي) :هل لاقو ءءامسلا يف مدآو وه ىسوم عمتجا نيح مدا نم

 نم انتجرخأو ةرجشلا نم تلكأ فيك «هتكئالم كل دجسأو .هديب هللا كقلخ يذلا

 ةاروتلا كل بتكو همالكب ىلاعت هللا كافطصا يذلا ىسوم اي تنأو : هل لاقف ؟ةنجلا

 1322م يسرب سلس نأ ليغ ىلع ىتادت هلئا ةرثق نما ىلع + تيرا عطب
 نيعبرأب ميدقلا ىلاعت هللا ريدقت نع رّبعي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع مدال غاس فيكو

 ؟ءايبنألا ملع ةعس عم ةنس

 هدارم نأ وأ هرثكأف نوعيرأ مالسلاو ةالصلا هيلع مدأ داره نأ :باوجلاف

 ْمأ يف ال ءظوفحملا حوللا يف ريدقتلا ةكئالملل اهيف رهظ يتلا ةدملا ًةنس نيعيرألاب

 ةالصلا هيلع مدآ نأ درو ام اذه ديؤيو .يسفنلا هللا ملع نونكم وه يذلا باتكلا

 :لاقق ؟يقلخ لبق ةاروتلا بتك ىلاعت هللا تدجو مكب ىسوم ايا * لاق مالسلاو

 هب داري نأ زوجي الو ء«ريدقتلاب دارملا نايبب هحرصم ةياورلا هذهف 1س يراد

 .هل لوأ ال ريداقملا ىلاعت هللا ريدقت نإف .ردقلا ملع ةقيقح

 ءرم امك مدآ نم ميملا عقرب «ىسوم مدآ جاحف» : للي انيبن لوق ىنعم امأو

 .قياسلا ملسمو يراخبلا ثيدح نم فرط )1١(

 .لوقع 1(ب) يف ()

 .ىرخأ ظافلأب هيلع قفتم وهو (5557) ملسم هجرخأ فا

 امهيلع ىسومو مدآ جاجح) باب يف اهركذ يتلا تاياورلا نمض ًاضيأ ملسم اهجرخأ ةياورلا هذه (4)

 , (مالسلا
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 امل ؛مهوتي دق امك ىلاعتو هناحبس انبر ىلع انل ةجحلا ةماقإ عيرشت هب دارملا سيلف

 جاجتحالا مدعو «بنذ لك نم مدنلاو ةبوتلا بوجو نم .؛ةنسلاو باتكلا نم تبث

 .قلخن نأ لبق ائيلع كلذ ردق هنأب ىلاعت هللا ىلع

 مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ حتف دقو هب جتحن الو ردقلاب نمؤن :اولاق انه نمو

 نم نود اََمَحِيَبَو ان َرِمْنَم ل نِإَو ُّسأ آنك اَيَر# :هلوقب هتيرذل بايلا اذه
 ةالصلا هيلع هملع عم ؛مهبر عم ديبعلا بدأب ماقف [17 :فارعألا] #َنِرِسَخْلآ

 امك هل درم ال ءردقو ءاضقب ناك ةرجشلا نم لكألا نم هيلع عقو ام نأب مالسلاو

 نع باوجلا ىلع مالكلا يف «ىلاعت هللا ءاش نإ يناثلا بابلا لوأ يف هحاضيإ يتأيس

 .[أ /0] يهنلا دعب ةرجشلا نم هلكأ يف «مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ ديسلا

 ىلع ردقأ ال ءئلع هللا هردق رمأ :اذه لاقو ؛ةيصعم يف عقو ول اندحأ نأ ملعف

 قاقحتساو موللا نع اهب جرخي ال ؛ةضحاد ةجح يهف ءهنم ةبوت ىلع بجي الف ءهعفد

 .هب جتحن الو ءردقلاب نمؤت نأ انيلع بجي هنأل ؛ًاقدص اذه هلوق ناك نإو «ةبوقعلا

 : ف هلوق نإ :ىلاعت هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انخيشل ةرم تلق دقو

 يف هبر دنع دبعلا رذع ةماقإ نم ىفخي ال ام مهوي ءميملا عفرب "ىسوم مدآ جحف»

 . يصاعملا نم هيف عقي ام عيمج

 راد يف مدآ نم لوقلا اذه عقو ول الإ نوكي ال اذه :هنع هللا يضر لاقف

 مدآ توم دعب الإ ناك ام ةجاحملا هذه عوقو نأ مولعملا نم نأل ؛فيلكتلا

 عقو يذلا موللا حصي ىتح «فيلكت عضوم سيل عضوملا كلذو [ب/7] ءىسومو

 لثم لهجي ال هنأل !ىسوم ىلع مول الو ءمالسلاو ةالصلا امهيلع مدآل ىسوم نم

 «نيفلكملا ٌماكحأ هيلع راجو «فيلكتلا راد يف هنإف نآلا اًنم يصاعلا امأ «كلذ

 هل رجزلاو اندحأ ىلع موللا عوقو يف نأكف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ فالخب

 .ةاصعلا نم هريغل رجز ةبوقعلاو

 حص هنأ :فيلكتلا راد ريغ يف تناك ةروكذملا ةجاحملا نأ ديؤي اممو :لاق

 اعوفرم درو كلذلو .ردقلاب هيلع جتحا امل هيلع هضارتعا مدعو «مدال ىسوم ميلست

 . ىهتتا جاجتحالا نع :يأ ''”«اوكسمأف ردقلا ركذ اذإ»

 يف يقارعلا لاقو «(/41) هدئاوزلا يف امك ثراحلاو )/١5471(: رييكلا» يق يناربطلا هجرخأ )١(

  نسح دائسإب دوعسم نبا ثيدح نم يناربطلا هاور : ءايحإللا ثيداحآ جيرخت
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 «ىسوم مدآ جحف» :هلوق يف :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 ىسومل هلاق امي هينب مّلع مدا نإ ثيح نم ؛هيلع ةجحلا ةماقإب ىسوم مدآ بلغ :يأ

 ًالوأ رظنا يدلو اي :ىسومل لوقي هنأكف «هرادقأ يف ىلاعت هللا عم ميلستلاو بدألا

 يف مهل رذعلا مقأو «ديبعلا بسك ىلإ رظنا مث .«فيرصت ديب دابعلا ةيصان نم ىلإ
 اذإ ىلاعت هلل ةريغلا ةدش نم ىسوم هيلع ناك امل كلذو ءيناثلا نود انطاب لوألا

 نم نأو «قباسلا ىلاعت هللا ريدقت دوهشب هنع ففخي نأ مدآ دارأف «هتامرح تكهتنا

 اهلهأ يف ءامسألا تارضح مكحتل ؛يصاعو عئاط اهيف نوكي نأ دوجولا لامك ةلمج

 ام ىلع دوجولا لامكب رقأ نم لماكلاف «,كلذ ريغو نالذخلاو ةرصنلاو «لذلاو زعلاب

 . هللا ىهن امع ىهتناو «هب هللا رمأ ام لثتماو :ةيهلإلا ةمكحلا ثيح نم ءهيلع وه

 تريدو :ريداقملا تردق ءانأ الإ هلإ ال هللا انأ :ةلزنملا بتكلا ضعب يفو لاق

 هلف طخس نمو ءيناقلي ىتح ينم ىضرلا هلف يضر نمف .عنصلا تمكحأو :ريبادتلا

 الإ هل حلصي ال نم يدابع نم نإ" : لجو زع هللا لوقي يسدقلا ثيدحلا يفو

 هترقفأ ولو :ىنغلا الإ هل حلصي ال نم يدابع نم نإو .هلاح دسفل هتينغأ ولو ءرقفلا

 دسفل هندب تححص ولو ء«ءالبلا الإ هل حلصي ال نم يدابع نم نإو ءهلاح دسفل

 ىهتنا . ''”«هلاح

 «ىعرش قيرطب الا ةيهلإلا ةردقلا لاعفأ نم ءىش ىلع ضارتعالاو ىخأ اي كايإق

 ْ :عراشلل اعبتا كلذ لتغ( يضتلا نسير .حيبقلا حبقيف

 رقفلاب ىلاعت هللا هالتبا مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ضعب نأ انغلب دقو

 هللا ىلإ هلاح وكشي ناكف «مون الو لكأب ىئهتي ال ناكف :نيئس رشع لّمَّقلاو عوجلاو

 زع هللا ىحوأف «ءالبلا نم هيف انأ ام ىلإ رظنت امأ بر اي :لاقف ءهبيجي الف ىلاعت

 نأ لبق باتكلا مأ يف يدنع كرمأ ودب ناك اذكه ؟كلاح ىلع وكشت مك :هيلإ لجو

 تردق ام لدبأ نأ ديرت مأ ؟كلجأ نم يملع يف قيس ام ريغأ نأ ديرتفأ ءايندلا قلخأ

 ؟لامعلا زنك١ بحاص لاقو ءهنع هللا يضر سنأ انديس نع (*18/4) ؛ةيلحلاه يف ميعت وبأ هجرخأ )1١(

 وبأ لاقو «ينطقرادلاو يئاستلاو يراخبلاو دمحأ هفعض ؛نيمسلا هللا دبع نبا قدص هيف )/5١1(

 . طقف ردقلا هيلع ركنأو «قدعلا هلحم متاح
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 [أ/5] ءديرأ ام قوق ديرت ام نوكيو ءانأ بحأ ام ٌقوف بحت ام نوكيف «كيلع

 ناويد نم كمسا نوحمأل ىرخأ ةرم كردص يف اذه جلجلت نثل يلالجو يتزعو

 .[ب /ال] ىهتنا . '"”ةوبنلا

 ىف هتوافت دوجولا لامك نم :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 حلاصلاو «ملاعلاو يماعلا هنمو «.سوؤرملاو سيئرلا هنمف «تاوذلا يفو تاماقملا

 هزورب ثيح نم لماك كلذ لكو .سجتألاو سجنلاو ءرهطألاو رهاطلاو .حلصألاو

 :هلوقب ىلاعت هللا همحر '"”يلازغلا مامإلا هيلإ راشأ امك ءلضفلاو دوجلا ةنازخ نم

 يتلا ةلاحلا نع قولخم ىقري نأ حصي ال :يأ ؛””'ناك امم عدبأ ناكمإلا يف سيل

 رفاكلاو «لزألا يف يلو يلولاو ؛لزألا يف يبن يبنلاف ءدبأ يهلإلا ملعلا اهب قبس
 .اذكهو «لزألا يف يصاع يصاعلاو .لزألا يف قفانم قفانملاو .لزألا يف رفاك

 اذه لهف :هل لاقي «ناك امم عدبأ ناكمإلا يف نوكي نأ نكمي هنإ :لاق نمو

 انلق ءيهلإلا ملعلا هنُّمضت امم :لاق نإف ؟ال مأ يهلإلا ملعلا هنمضت ناك امم عادبإلا

 لاحم اذه :هل انلق .يهلإلا ملعلا هنُمِضتي مل امم :لاق نإو ءهانلق ام نيع اذهو :هل

 . ىهتنا .ةيهلإلا ةردقلا بناج يف رومألاب لهجلا موزلل

 دوجولا ىلاعتو هناحبس قحلا دوج مع دق :اضيأ لوقي هنع هللا يضر هتعمسو

 نودمتسي ةكئالملاف ءدحأ نود ًادحأ هلضفو هدوجب صخي ملف .هلفسأو هالعأ هلك

 ةاصعلاو ءهدوج نم نودمتسي نونمؤملاو ءهدوج نم نودمتسي ءايلوألاو ءهدوج نم

 هلوق هيلإ راشأ امك «هدوج نم نودمتسي نوقفانملاو رافكلاو «هدوج نم نودمتسي

 4ع ائوْطَع َكِيَر طع نأ اَمَو ير ٍةْطَع ني ٍةَلْؤْعَو ةلْؤكح د الكاط :ىلاعت
 7١[. :ءارسإلا]

 هي ًادمحم انديس نال كلذ «لطاب وهف حيحص دنسي حصي مل نإ مالكلا اذه نآ كيلع ىفخي ال )000(

 . ملعأ هللاو .5يل عسوأ كتيفاع» :لاقو :«ةفاعلا هللا اولسا :لاقو .عوجلا نمو رققلا نم ذاعتسا

 يلوصألا هيقفلا .مالسإلا ةجحح ءدماح وبأ .ىسوطلا ىلازرغلا دمحم نب دمحم نب دمحم :ىيلازغلا (؟)

 دادغب ىلإ مث روباسيت ىلإ لحر «ريرحنلا كاغلاو :ريبكلا فوسليفلا :ذيتاسألا ذاتسأ :ملكتملا

 يف داصتتالا»و ؛نيدلا مونع ءايحإ» :هيتك رهشأ نم ههتللب ىلإ داعو ءرصمف ماشلا دالبف زاجحلاف

 .(هد85٠) ةنس ىفوت ء؟ةشسالفلا تفاهتهو ؛ةفسالفلا دصاقماو ةداقتعالا

 .لئاسر كلذ يف فلأ ىتح ضقفارو اهل ديؤم نيب اهيف ءاملعلا فلتن-ا دق هذه يلازغلا مامإلا ةملك (6)
 يف ناكرألا ميدهت» :اهامس (ه885) ةنس ىفوتملا يعاقبلا رسع نب ميهاربإ نيدلا تاهريل ةلاسر اهنم
 . ناك امم عدبأ ناكمإلا يف سيل
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 ةغباس ةماع ىلاعت قحلا ةقدص :لوقي هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 ةراتو «بهذلاب ةراتو ءالثم رهاوجلاب هتئازخ نم قدصتي ةراتف ؛هدابع عيمج ىلع
 وه هدابع ىلع ىلاعتو هناحبس قحلا هي قدصت ام ىلعأو «سولفلاب ةراتو ءةضفلاب
 لاثم ءايبنألاف ءمهتاقبط فالتخا ىلع .ءايفصألاو ءايبنألا رئاس مث يفي دمحم

 لاثم سولفلاو ءةضفلل لاثم نونمؤملاو «بهذلل لاثم ءايلوألاو «ةسيفتلا رهاوجلل
 قيس ام بسحب «قلطم ىلاعتو هناحبس هدوج نأ تملع دقف :مهنايصع لاح ةاصعلل

 فحتلا نم .مهل همسق ام عيمجب هدابع ىلع هقدصتو هقافنإل كلذو .ملعلا هب

 . هئئاّرْخ ىف (07ييذلا

 ؟رافكلاب انيلع هتقدص هجو امف :تلق نإف

 اندحأ نوكو ءايندلا يف ةيزجلا نم مهضعب نم هذخأت ام كلذ هجو :باوجلاف

 . كلذ ملعاف «'"”رانلا نم ملسم اي كؤادف اذه :هل لاقيو ءأرقاك ةمايقلا موي ىطعُي

 :لوقتو «ةيهلإلا ةردقلا لعف ىلع ضارتعا ةحئار كسفن يف رطخي نأ كايإو

 .ءادف ىلإ نيملسملا جوحُي ملو ءءادعس مهلك قلخلا ىلاعت قحلا لعجي مل ملف

 رفاكلا نوكي نأ الإ قبس امو «يهلإلا ملعلا هب قيسي مل اذه نإ :كل لوقن انإف

 نيلهاجلا لهجأ نم وهف كلذ ريغ ىنمت نمف ءدوجولا لامك نم كلذ ناكف ءانل ءادف

 هزربأو هتزّربأ [ب/8] ام ريغ بر اي :لوقي هنأكو ؛هريبدتو ىلاعت هللا عنص لامكب
 .يلجأل اذك نود اذك ىلع

 ىرت ريصت ىتح ءرابغلاو أدصلا نم كبلق ءالج ىلع لمعاو يخأ اي كلذ ملعاف
 .تنأ هيلطت امم نسحأ ىلاعت هللا هلعف ام

 ءيش ىلع ضارتعالاو مكايإ :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا يحم خيشلا ناكو

 .رفكلا مكيلع ىشخيف .ةيهلإلا ةردقلا لاعفأ نم

 ىلاعت هنأ ملعا :هنع هللا يضر هلوق يتآلا بابلا لوأ [أ/9] هتديقع يف يتأيسو

 .ملعأ هللاو ءيتلا) ىلوألاو «نيتحستلا يف اذنك )١(

 اذه لاقيف نيكرشملا نم لجر نيملسملا نم لجر لك ىلإ عفد» :ظفلب هجام نبا هجرخأ ثيدحلا (؟)

 هلعأ دقو ءةرايجو ريثك فعضل فيعض هداتسإ :«ةجاجزلا حايصم» بحاص لاق .«رانلا نم كؤادق

 ًايدوهي ملسم لك ىلإ هللا عفد ةمايقلا موي ناك اذإ؟ : ظفلب (37/77) ملسم هجرخأو .ىهتنا .يراخبلا

 .هريغو دمحأ مامإلا دنع هنم بيرقو "راتلا نم ككاكف اذه لوقيف ًاينارصن وأ



 ل ةيهلإلا تافصلا ىتاعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 ىلبأ نإو ءهلضف كلذف معن معنأ نإف ءهعرتخاو هدجوأ نيح هعدبأو ملاعلا عنص

 الو .فيحلاو روجلا ىلإ بسني ىتح هريغ كلم يف فرصتي مل .هلدع كلذف بذعف

 تحن وهف هاوس ام لك .«فوخلاو كلذل عزرجلاب فصتيف ءمكح هاوسل هيلع هجوتي

 ىف هلضف الو .هلضف يف هلدع مكحي ال ءهرمأو هتدارإ نع فرصتمو ءهرهشف تاطلس

 .هلدع

 «يلابأ الو ةنجلل ءالؤه *لاقف .نيتلزنم مهل دجوأو ١ نيتضضبف ملاعلا جرخأ

 مث ناك دوجوم ال ذإ ؛كانه ضرتعم هيلع ضرتعي ملو ؛ىلابأ الو رانلل ءالؤهو
 ءامسأ تحت ةضبقو «هئالب ءامسأ تحت ةضبقف :«هئامسأ فيرصت تحت لكلاف ؛هاوس

 . ”هئالآ

 ء«ناش نم كلذ يف ناك امل أيقش وأ :ناكل ًاديعس هلك ملاعلا نوكي نأ دارأ ول

 موي يفو انه ديعسلاو يقشلا مهنمف ءدارأ امك ناكف .كلذ دري مل هناحبس هنكل

 .داعملا

 ضرف ثيدح يف ىلاعت لاق دقو :ميدقلا هب مكح ام لدبت ىلإ ليبس الق

 «رئاصبلا اهنع تيمع ةقيقحل كلذو ءىكلم ىف ىتثيشم ذاقنإو «ىكلم ىف ىفرصتل
 هللا ىنتعا نعل ينامحر ٍدوججو اي ! بوب الإ رئامضلاو راكقألا اهيلع رثعت ملو

 . هداهشا ةرضح ىف كلذ هل قيسو « هدابع نم هب ىلاعت

 . ميدقلا قئاقر نم هنأو «ميسقتلا اذه تطعأ ةيهولألا نأ ملعأ نيح ملعف

 َنوُلَمَسَي امو كفل ُهَفأَو# هاَيإ الإ هتاذب دوجوم الو فاوس لعاق ال نم ناحبسف

 177 :ءايبنألا] 42 كولي مُهَو لفي اَمَع لَمْ الو «[41 :تافاصلا] ©
 ةعاط دوجولا يف امف ١44[ :ماعنألا] 4َنيِوَمجَأ مَسَدَهَل هآَس وله هللا ُهّميلَ ْهَِي»

 تاقلتخملاو تاداضتملا عيمج نم ءيش الو «نارسحخ الو حبر الو .نايصع الو

 . هداجياب لزألا ىف هتدارإ تقلعت «قحلل دارم وهو الإ تاللثامتملاو

 ام هوديري نأ مهل ىلاعت هللا هدري مل ًائيش اوديري نأ ىلع مهلك قلخلا عمتجا ول

 .هئامعل يأ :01) شماه يف )1١(

 'خلإ. . .ديبعلل مالظب انأ امو» :هلوق امأآو )١37(. ملسمو :(174)و (87"7) يراخبلا هجرخأ (؟7)

 . ملعأ هللاو ؛ثيدحلا نم تسيلف
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 الو هولعف ام هودارأو ءهداجيإ مهل ىلاعت هللا دري مل ًائيش اولعفي نأ وأ «هودارأ

 .هيلع مهل ىلاعت هرادقإ مدعل ؛هوعاطتسا

 لزي ملو .هتدارإو همكحو هتئيشم نم نايصعلاو .«ةعاطلاو ناميإلاو رفكلاق
 ءركفت ريغ نم ملاعلا دجوأ مث «مودعم ملاعلاو ًالزأ ةدارإلا هذهب ًافوصوم هتاحبس
 لب «كلذ نع العو لج٠ لهج ام مْلِع ربدتلاو ركفتلا هيطعيف لهج نع ربدت الو

 ىلع ةيضاقلا ؛ةيلزألا ةهزنملا [ب /4] ةدارإلا نييعتو «قباسلا ملعلا نع هدجوأ

 دوجولا يف ديرم الف «ناولأو ناوكأو 50 ءهيلع هتدجوأ امي مل !اعلا

 :ناسنإلا] يما لكي نأ 5 لإ َنوُمآَمَك امو :هناحبس لئاقلا وه ذإ ؛هاوس ةقيقحلا ىلع

 . هعجارق «ةيكملا تاحوتفلا" يف كلذ يف خيشلا لاطأو ٠"[

 هللا عم بدألا ءوس نم :لوقي هنع هللا يضر صاوخلا يلع يديس تعمسو

 وأ «سانلا هلّقعتي ام ّدح ىلع «ىلاعت هيلإ هسفن اهب فصو يتلا تافصلا ٌةفاضإ ىلاعت

 ىلع اهب ناميإ ريغ يف تدرو اذإ «ةنسلا يف نذإلا حيرص هب درو ام ريغب اهليوأت

 ىلاعت ىف قحلا امنإو ءهبر ىلإ تافصلا كلت فضي مل ملعلا نإف ءاهيف ىلاعت هللا ملع

 وأ .«فرعلا ىف لامكلا تافص ءاوس .هلسر ةتسلأ ىلع هسفن ىلإ اهفاضأ يذلا وه

 هلت نإف كلذ رينو + كايسلاو ركشلاو عادحتلاو ميكا ءانوعسالاف اهرب
 .ىلاعت قحلا ب بناج يف لامك يهف ءانيف ًاصقن تناك نإو تافصلا

 «طقف هيبشتلا وأ ءطقف هيزنتلا تافصب ىلاعت هللا فرع نم :[أ/8] لوقي ناكو

 نيذه نم ىلاعت هللا فرع نم لماكلاو ء«ةقرعملا ماقم نم فصنلا ىلع وهف

 نم ٌبرقلا اهّرهاظ يطعي يتلا تافصلا امأو ءلصألا وهف هيزنتلا امأ ؛نيقيرطلا

 .هتافص '''يلاعم اولقعتيل مهب ةمحر .هدايع لوقعل لزنت كلذ امنإف ؟قلخلا تافص

 هباتجب قيلي ال ثَدْحُم كلذ نإف ؛هنولقعتي ام ٌدح ىلع ىلاعت هيلإ اهنوفيضي مهنآ الإ
 .نلاعتو ناجي

 نييلوصألاو نيثدحملاو ءاهقفلا نم ؛لقنلاو فشكلا لهأ عمجأ انه نمو
 وأ يحوب الإ سدقملا تاذلاب مومذملا لهجلا نع دحأ دوخي ال نا نع رش

 وه اذه نإ :اولاقو «كلذ فالخب ىلاعت هللاف كلابب رطخل ءىش لك :اولاقو .فشك

 . عضاوم يف باتكلا يف هطسب يتأيس امك «ةعاسلا مايق ىلإ ةعامجلا داقتعا

 .ملعأ هللاو ءزئاج امهالكو .يناعم :(ب) يفو (أ) يف اذنك )١(



 فل ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 لبق اهانركذ "يذلا طباوضلاو طورشلا هذه يف رظنلا نعمأ نم هللا محرف

 ؛هيلق رينتسيل ؛ساندألا نم بلقلا ةراهط ىلع دبعلا نيعت اهنإف ؛باتكلا ةعلاطم

 ىريف ؛ةيفاصلا ةجاج زلاك هباجح ريصيو ءبيغلا ملاع يف هل رسيت ام ىلع فرشيو
 قالخب ؛لاوحألا نم هب مهقصي اميف ئطخي داكي الف ءاهئارو نم ٌناجلاو ةكئالملا

 ىلاعت هللاو «هفلخ ام ىري ال ملظم هباجح نإف ؛ساندألاب ًاخطلم هنطاب ناك نم

 . ملعأ

 )١( :ىلوألاو ؛نيطوطخملا يفاذك )التي( 



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا نفي

 باتكلا دوصقم يف عورش

 نم ةحلاص ةلمج ''نايب :قيفوتلا هللابو لوقأف ءباتكلا دوصقم يف عرشنلو
 فتاقصو هئامسأو سودقلا قحلا بناج يف نودحلملاو ةلهجلا همهوتي امع ةبوجألا

 لهأ نم ؛رباكألا دئاقع تاهمأل - اهراصتخا ةدش عم - ةعماج ةديقعب كلذ ًاردصم

 نإ ةليزم اهنإف ؛ةيتآلا ةبوجألا نم ائيش لكشتسا نم اهيلإ عجريل ؛ةعامجلاو ةنسلا
 .[ب/١١] نيدحلملا عيمجل ةرجازو ؛نييوجحملا تالاكشإ عيمج ىلاعت هللا ءاش

 : ًامزاج ًاداقتعا دقتعي نأ ملسم لك ىلع بجي :قيفوتلا هللابو لوقأف

 .هعم يناث ال دحاو هلإ ىلاعت هللا نأ

 .دلولاو ةيحاصلا نع هزنم ىلاعت هنأو

 .هعم ربدم ال عناص ءهل ريزو ال كلم ءهل كيرش ال كلام ىلاعت هنأو

 يف دوجوم لك لب ءهدجوي دوجوم ىلإ راقتفا ريغ نم هتاذب دوجوم ىلاعت هنأو
 دوجوم ىلاعت وهو «ءهب دوجوم هلك ملاعلاف .هدوجو يف هيلإ رقتقم تاومسلاو ضرألا
 .هسفنب مئاق رمتسم قلطم هدوجو لب ؛هئاقبل ةياهنال و هدوجول حاتتفا ال ءهتاذب

 الو ؛ءاقبلا هيلع ليحتسيف ضرعب الو .ناكملا هل ردقيف رهوجب سيل ىلاعت هنأو
 .راطقألاو تاهجلا نع سدقم .ءاقلتلاو ةهجلا هل نوكيف مسجب

 .راصبألاو بولقلاب نيتمؤملل ينرم
 نأ امك ؛هدارأ يذلا ىنعملا ىلعو ء«هلاق امك هشرع ىلع ىلاعت ىوتسا ءاش اذإ

 . ىوتسا هب هاوح امو شرعلا

 .ىلوألاو ةرخأآلا هلو

 هلِقُي الو نامز هدحي ال :«لوقعلا هيلع تلد الو ءلوقعم لثم ىلاعت هل سيل

 نكمتلا قلخ .ناك هيلع ام ىلع نآلا وهو ءنامز الو ناكم الو ناك لب ؛ناكم

 .تاقولخملا ظفح هدؤي ال يذلا يحلا دحاولا انأ :لاقو نامزلا أشنأو «ناكملاو

 .تاثدحملا ٌتافص هتافص نم ًائيش هبشي الو

 .ملعأ هللاو .نايب كيلإ وأ ءنايب اذه :هلصأو .قذح هيقو .نيطوطخملا ىفاذك )١(



 نفيا ةيهلإلا تاقصلا يتاعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 :لاقي لب ءاهلبق نوكي وأ هليق نوكت وأ ءاهلحي وأ ثداوحلا هلحت نأ ىلاعت

 .هعدبأ يذلا نامزلا تافص نم دعبلاو لبقلا نإف ؛هعم ءيشالو هللا ناك

 ال يذلا مويقلا وهف ءهسفن ىلع ىلاعت هقلطأ ام الإ هيلع قلطي نأ يغبني الق

 هللا قلخ ريصبلا عيمسلا وهو 1/3 ءيش هلثمك سيل :مارُي ال يذلا راهقلاو ءماني

 عرتخا .ءامسلاو ضرألا هعسوأو يسركلا أشنأو ؛ءاوتسالا دح هلعجو شرعلا ىلاعت

 .ءاضقلاو لصفلا موي ىلإ هقلخ يف هملعب ًابتاك هارجأو «ىلعألا ملقلاو حوللا

 لزنأ ءقلخ ام قلَخأو ءقلخلا قلخو ءَقَبَس ٍلاَثم ريغ ىلع هلك ملاعلا عدبأ
 ضرألا يف حاورألا اهيلإ ةلزنملا حابشألا هذه لعجو ءءانمآ حايشألا يف حاورألا

 الإ ةرذ كرحتت الف ءهنم ًاعيمج ضرألا يف امو تاومسلا يف ام اهل رخسو ؛ءافلخ

 هملع نكل ؛هيلع كلذ بجوأ ٍبِجوُم الو «هيلإ ةجاح ريغ نم لكلا قلخ .هنعو هيلإ
 .ىلخ ام قلخي نأ دب الف ءقيس كلذب

 .ريدق ءيش لك ىلع وهو .نطابلاو رهاظلاو ءرخآلاو لوألا وهف

 ملعي ؛ىفخأو رسلا ملعي ءاددع ءيش لك ىصحأو ءاملع ءيش لكب طاحأ

 وهو َقلَح نم ملي الأ# .هقلخ ًائيش ملعي ال فيك ءرودصلا يفخت امو نيعألا ةنتاخ
 ١4[. :كلملا] 4( ْريْلأ يطيل

 املاع لزي ملف ءاهملع ام دح ىلع اهدجوأ مث ءاهدوجو لبق ءايشألا ملع

 ءايشألا نقنأ هملعب «''”ءاشنإلا ددجت دنع ملع هل ددجتي مل ءاهلك ءايشآلاب

 .اهمكحو ءاش نم اهيلع مككح هيو ءاهمكحأو
 ليصفت ىلإ اهب هملع جاتحي الف «قالطإلا ىلع تايئزجلاو تايلكلا ملعي

 لاعف .نوكرشي امع ىلاعت ؛ةداهشلاو بيغلا ملاع وهف ءهقلخ ملع وه امك [س/١١]

 .تاومسلاو نيضرألا يف تانئاكلا حيمجل ديرملا وهف ءديري امل

 ذإ ؛هملع ىتح هدري مل ىلاعت هنأ امك «هدارأ ىتح ءيش داجيإب هتردق قلعتت مل

 كرت نم نكمتملا ”ريخلا لعفي وأ ءملعي ال ام ىلاعتو هتاحيس دي ري نأ ليحتسي
 امك ءيح ريغ نم قئاقحلا هذه دجوت نأ ليحتسي امك «هديري ال ام لعفلا كلذ
 .اهي ةفوصوم تاذ ريغب تافصلا هذه موقت نأ ليحتسي

 .ريغلا :ةخسن يف :(أ) شماه يف بتكو .ءنيتخلسنلا يف اذك (؟)
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 ءرج الو دبع الو «ءنارسخ الو حير الو ؛نايصع الو ةعاط دوجولا يفامف

 نيل هويات لوب تيرق الو ل روس الو اورج ال ياسا ورحنا ةرسألاو
 الو ءحبش الو حور الو ءرتو الو عفش الو ءرحب الو رب الو ءليم الو لادتعا الو

 الو ةادغ الو ءليلحت الو بيكرت الو ءءامس الو ضرأ الو ءءايض الو مالظ
 الو .نطاب الو رهاظ الو .داقر الو ؟”1واي هلو «داوس الو ضايب الو ,2'”ليصأ

 .بل الو رشق الو ءبطر الو سباي الو «ءنكاس الو كرحتم

 قحلل دارم وهو الإ تالثامتملاو تاقلتخملاو تاداضتملا عيمج نم ءيش الو

 لح ال ام ٌراتْشملا دجوُي فيك مأ ؟هدجوأ وهو هل ًادارم نوكي ال فيكو ءالعو لج

 نمم كلملا عزنيو ءءاشي نم كلملا يتؤي ءهمكحل بقعُم الو :هرمأل دار ال !؟ديري

 .ءاشي نم لضيو ءءاشي نم يدهيو ءءاشي نم لذيو ءءاشي نم زعيو «ءاشي

 اوديري نأ ىلع مهلك قئالخلا عمتجا ول ء«نكي مل أشي مل امو «ناك هللا ءاش ام

 هداجيإ ىلاعت هللا ٍدرُي مل ًائيش اولعفي نأ وأ ءهوديري نأ مهل هللا دري مل ًاتيش

 .هيلع ىلاعت مهردقأ الو ءهوعاطتسا الو هولعف ام «هودارأو

 هتئيشم نم هلك ؛نالذخلاو قيفوتلاو «نايصعلاو ةعاطلاو .ناميإلاو رفكلاف

 مل ًائيش هقلخ نم دارأ اذإ ىلاعت قحلا نإ :ةنسلا لهأ لاق كلذلو «هتدارإو هتمكحو

 ام نيب اوقرفف .كلذ مهب دارأ اذإ ام فالخب ؛هداجيإ ىلع اوردقي مل ؛مهل همسقي

 .قيقد رمأ وهو «مهنم ديريو مهب ديري

 ملاعلا دجوأ مث ؛مودعم ملاعلاو ًالزأ ةدارإلاب ًافوصوم ىلاعتو هناحبس لزي مل

 العو لج .لهج ام ملِع ركفتلاو ربدتلا هيطعيف «لهج نع ربدت الو ركفت ريغ نم
 ىلع ةيضاقلا ةيلزألا ةهزنملا ةدارإلا نييعتو «قباسلا ملعلا نع هدجوأ لب «كلذ نع

 يف ديرم الف ؛ناولأو ناوكأو ناكمو نامز نم 1/٠١1[ هيلع هتدجوأ امب ملاعلا
 ٠[ :ناسنإلا] ذه امه نأ لإ َنوُمآَمَت اًمَو# هناحبس لئاقلا وه ذإ ؛هاوس ةقيقحلا

 .دجوأف ردقو ءصخف دارأو ءمكحأق ملع امك ىلاعت هنأو

 لفسألا ملاعلا نم ىرولا يف قطن وأ ءنكس وأ كرحت ام ىأرو عمس كلذك

 . برغملا ىلإ رصعلا دعب تقولا : ليصألاو ءسمشلا عولطو رجفلا ةالص نيي ام :ةادغلا )١(

 .قرألا :داهسلا (؟)



 ني ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 وهف برقلا ةدش هرصب بجحي الو «بيرقلا وهف دعبلا هعمس بجحي ال :«ىلعألاو

 .ديعبلا

 ىري «سمللا دنع ةيفخلا ةسامملا توصو ء« سفنلا يف سفنلا مالك عمسي

 [ب /7١؟] تاملظلا الو ؛جازتمالا هبجحي ال ؛ءاملا يف ءاملاو «ءاملظلا يف داوسلا

 .ريصبلا عيمسلا وهو ءرونلا الو

 يلزأ ميدق مالكب ءمهوتم توكس نع الو «مدقتم تمص نع ال ىلاعت ملكت

 هامس :مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم هب ملك ءهتردقو هتدارإو هملع نم ؛هتافص رئاسك

 همالك نأل ؛فييكت الو هيبشت ريغ نم ءنآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلاو رويزلاو ليزنتلا
 .ناذأ الو "”ةخمصأ ريغ نم ىلاعت هعمس نأ امك «ناسل الو 0'2ةاهل ريغ نم ىلاعت
 الو بلق ريغ نم هتدارإ نأ امك «نافجأ الو ةقدح ريغ نم ىلاعت هرصب نأ امك

 ريغ نم هتايح نأ امك «ناهرب يف رظن الو رارطضا ريغ نم هتردق نأ امك ؛نانج

 . الو ةدايزلا لبقت ال هتافصو هتاذ نأ امك ءناكرألا نع ثدح بلق فيوجت راخب

 . تاصقنلا

 ميمع «ناسحإلا ميسج «ناطلسلا ميظع «ناد ديعب نم هناحبس هناحبسف

 «ضباقلاو هل طسابلا هلدعو هلضقو ءضئاف هدوج نع وهف هاوس ام لك «نانتمالا
 ربدم الو .هكلم يق هل كيرش ال ؛هعرتخاو هدجوأ نيح هعدبأو ملاعلا عنص لمكأ

 . ِهقلخ يف هعم

 كلم يف فرصتي مل ءهلدع كلذف َبَّذغَف ىلبأ نإو ءهلضف كلذف مْعَنَف معنأ نإ

 كلذل عزجلاب فصتيف مكح هاوسل هيلع هجوتي الو «فيحلاو روجلا ىلإ بسنيف هريغ
 .فوخلاو

 مهلملا وهف ءهرمأو هتدارإ نع فرصتمو .هرهق ناطلس تحت وهف هاوس املك

 وهو هروجفلا بنجتتو ىوقتلاب لمعتل يأ ءًروجفلاو ىوقتلا نيفلكملا سوفنل
 الو .هلضف يف هلدع مكحي ال ءروشتلا موي يفو انه هاش ْنَم تائيس نع زواجتملا

 .ثودحلا نع اههزنتو ءاهلك هتافص مدقت ؛هلدع يف هلضف

 ةمحللا ىلح يذ لك نم :ةاهللاو «ناسللا ةدكع ىلع ةقلعسم كنحلا يف ءارمح ةمحل :ةاهللا 2

 . (اَهل) برعلا نال .مفلا ىصقأ :ةاهللاو ءقلحلا ىلع ةقرشملا

 .نذألا قرف :خامصلا (7)
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 «يلابأ الو ةنجلل ءالؤه :لاقو .نيتلزنم مهل دجوأو «نيتضبق ملاعلا جرخأ

 ّمُث ناك دوجوم ال ذإ ؛كانه ضرتعم هيلع ضرتعي ملو .يلابأ الو رانلل ءالؤهو

 ءامسأ تحت ةضبقو «هئالب ءامسأ تحت ةضبقف ءهئامسأ فيرصت تحت لكلاف «هاوس

 نم كلذ يف ناك امل ًايقش وأ «ناكل ًاديعس هلك ملاعلا نوكي نأ ىلاعت دارأ ول ءهئالآ

 .دارأ امك ناكف كلذ دري مل ىلاعت هنكل ءناش

 هيلع مكح ام لدبت ىلإ ليبس الف ؛داعملا موي يفو انه ديعسلاو يقشلا مهنمف
 ال نوسمخ نهو سمخ يه» :ةالصلا ضرف ثيدح يف ىلاعت لاق دقو .ميدقلا

 يف يتئيشم ذافنإو .يكلم يف يفرصتل ؛ديبعلل مالظب انأ امو ''""يدل لوقلا لدبي

 الإ ءرئامضلا الو راكفألا اهيلع رثعت ملو ءرئاصبلا اهنع تيمع ةقيقحل كلذو .يكلم
 قبسو ؛هدايع نيب نم هافطصاو «هب ىلاعت هللا ىنتعا نمل ينامحر ٍدوُجو يهلإ بهوب

 اهنأو ءميسقتلا اذه تطعأ ةيهولألا نأ ملعأ نيح ملعف «هداهشإ ةرضح يف كلذ هل

 . ميدقلا قتاقر نم

 َنوُلَمَعَت امو َْْفَلَح ُهَّضآَو9 هايإ الإ هتاذب دوجوم الو ءهاوس لعاف ال نم ناحيسف
 : ءايبنألا] 49 تولي مهو ُلَكْعي اع لحي الإ» [ب ]١5/ «[97 :تافاصلا] ©
 .[1/11] [149 :ماعنألا] 4َنيِهَمبَأ ُمَسَدَهَل آس وق ٌةكيبلا ديل هم لقط ء["“*

 يف نيدحلملا مالك انددرو «ىلاعت هللا نع ةديقعلا هذه نمض ىف انبجأ امكو

 «هئايبنأ عرشو هعرش يف نيدحلملا مالك درنو «ىلاعت هنع بجُن كلذك ءهتافصو هتاذ

 .انلوق نمض ىف راثالا نم كلذ ىلع بنرتي امو

 كلذكف ء«ىلعلا تافصلا نم هقحتسي امو :«ةينادحولاب ىلاعت هل اندهش امكو

 ٌباوجلا كلذ نمض يف نإف «نيملاعلا عيمج ىلإ ةلاسرلاب هيي هللا لوسرل دهشن

 .ةيصوصخلاو قيلعتلا مكحب ءاضتقا .ىلاعت هللا نع

 ًاجارسو هتذإب هللا ىلإ ايعادو ءاريذنو ًاريشب هلسرأ ىلاعت هللا نأب ## هل دهشتف

 :لاقو 8١[ :ءاسنلا] هلأ َعاَطأ ْدَقَْم َلوُسلَأ عُِي نّمإآل :هقح يف ىلاعت لاقو هًارينم
 ٠١[. :حتفلا] هَّمَأ ترشيابي اَمَنِإ كنوع حردلا نإ

 ءهتمأ حصنو .هتنامأ ىّدأو ءهبر نم هيلإ لزنأ ام عيمج غلب يي هنأ دهشنو

  قباسلا يبرع نبا خيشلا مالك يف رم دق همظعم مالكلا اذهو :«هجيرخت هدقت ثيدحلا 21
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 ظعوو ءركذو بطخف «عابتألا نم هرضح نم لك ىلع عادولا ةجح ىف فقوو

 ًادحأ ريكذتلا كلذب صخ امو .دعرأو رطمآو ءدعوأو دعوو هرّذحو فّوخو ءرذنأو

 :ًاعيمج نوعماسلا لاقق ؛تغْلب له الأ» :لاقو ءدمصلا دحاولا نذإ نع ءدحأ نود

 . ''”:دهشأ مهللا» :ةضَي لاقف هللا لوسر اي تغّلب دق

 .هاتعم ملعت مل اممو ءفانعم انملع امم ٍةلي هللا لوسر هب ءاج ام لكب نمؤنو

 ىمسم لجأ نع توملا نأ :َرْرُقَو هب ءاج ام ةلمج نم انققحتو انملع اممف

 الو هيف بير ال ءامزاج ًاناميإ اذهب نوتمؤم نحتف ءرخؤي ال ءاج اذإ ىلاعت هللا دنع

 .قح ربقلا ىف ريكنو ركنم لاؤس نأ انررقآو انقدصو انمآ امك

 .ىح رويفلا نم ثعبلا نأو «قح هميعنو ربقلا باذع نأو
 نأو ءقح نازيملا نأو ؛«قح ضوحلا نأو .ءقح ىلاعت هللا ىلع ضرعلا نأو

 1 .قح رانلا نأو «قح ةنجلا نأو ءقح طارصلا نأو ءقح فحصلا رياطت

 .قح ريعسلا يف ًاقيرفو ةنجلا يف اقيرف نأو
 .قح ربكألا عزفلا مهنزحي ال ةفئاطو .قح ةفئاط ىلع مويلا كلذ برك نأو

 .قح نينمؤملا يحلاصو ةكئالملاو ءايبنألا ةعافش نأو

 نأ :حيحصلا فشكلا هاطعأ امك اهتروصو «قح نيمحارلا محرأ ةعافش نأو

 .رهقلاو توربجلاو ماقتنالا ءامسأ دنع ٌمفشت ةمحرلاو فطْللاو ناَئَحلا ءامسأ

 كلذو «هلوبق مدعل هب دعسي الو ءهيحاص عفني ال سأيلا لهأ ناميإ نأب نمؤنو
 يف ناميإ هنأل ؛هبابسأ نياعو توملا هرضح دقو نمأآ نمم ههوحنو نوعرف ناميإك

 .رانلا لهأ ناميإ هبشأت .فيلكتلا لحم ريغ

 راثلا نولخدي نيدحوملا نم رئابكلا لهأ نم ةعامج نأب [ب/4١] نمؤن كلذكو

 .ةعافشلاب اهنم نوجرخي مث
 . قح لهج وأ هانعم ملُع ىلاعت هللا نع ءايبنألا هب تءاج ام لك نأو

 نيقفائملاو نيرفاكلل ديبأتلاو ءميقملا ميعنلا يف نيدحوملل ديبأتلا نأو

 .قح "”[ميلألا باذعلا يق] نيمرجملاو نيلطعملاو نيربكتملاو

 .(1519) ملسمو ك(131573/)و )١501( يراخبلا هجرخأ )١(

 ..صصنلا اهيضتقي ةدايز (؟)



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا 57

 ىلاعت هللا دمحب يهو «ةعاسلا مايق ىلإ ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع هذهف

 لاقتنالا دنع هيلع انتيثو ءناميإلا اذهب هللا انعفن توم اهيلعو انيبح اهيلع ءانتديقع

 اهلهأ ٌليبارس راد نيبو اننيب لاحو ؛ناوضرلاو ةماركلا راد انلحأو «ناويحلا رادلا ىلإ

 ضوحلا نم بلقنا نمو .ناميإلاب اهبتك ذخأت ىتلا ةباصعلا نم انلعجو «''”نارطقلا

 براي قيعأ ءمهللا نيمأآ ءتاسحمملا معئملا هنإ ؟؛نازيملا هل حجّرو اني وهو

 . نيملاعلا

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ دئاقع عيمج رادم نأ ىخأ اي كيلع ىفخي ال مث 1

 . نيبطق مالك ىلع رودت

 و املا روصنم وبأ مامإلا خيشلا :امهدحأ

 .“*”يرعشألا نسحلا وبأ مامإلا خيشلا : يناثلاو

 . هنديقع 22 داسفلاو غيزلا نم ملسو « ىدتها امهدحأ وأ امهعبت نم لكق

 . طقف نوحيس رهن ءارو اميف يديرتاملا عابتأ ترهظ دقو
 ماشلاو قارعلاو ناسارخك ؛دالبلا رثكأ يف نسحلا يبأ خيشلا عابتأ ترهظو

 ةحص َىفن مهدارم سيلو «ةحيحص ةيرعشأ هتديقع نالف ًاملاع اوحدم اذإ :نولوقي

 ىلع نيقباسلا مالكلا ةمئأ نم مهريغو ةيديرتاملا نم «يرعشألا ريغ ةديقع

 يواميك بيكرت نم نهد :نارطقلاو . (ليرس) برعلا ناسل .ناك سنج يأ نم صيمقا ملا :لابرسلا )١(

 نم يوادتلل ذختي «لْمْبألا رجشو ورسلا رجشو زرألا رجش يلغ نم هتوعنصي رشيلا دنع ميدق

 عقي يذلا دلجلا ملؤي ةرارحلا ديدش هنأل نارطق نم مهليبارس تلعجو :كلذ ريغو لبإلل برجلا

 . روشاع نبا ريسفت نم فذحب .ها هيلع

  (ىور) برعلا نابسل .ناشطعلا دض :تنايرلا (؟)

 :هبتك نم .ىدهلا مامإ :هل لاقي ناك ءمالسإلا ءاملع رابك نم دومحم نب دمحم نب ذمحم فرفز

 لب بانك هيف هيزاوي ال باتك وهو «نآرقلا تليوأت#و ةلزتعملا ماهوأ نايباو «تالاقملا»و «ديحوتلا»

 , (55377) ةنس يفوت . نفلا كلذ يف هققيس نم فيناصت نم ءيش هينادي ال
 يبأ ليلجلا يباحصلا لسن نم قاحسإ نب ليعامسإ نب يلع نيملكتملا خيش :يرعشألا نسحلا ويأ (4)

 عجر مث مهيف مدقتو ةلزتعملا بهذم ىقلت ؛مهمامإو «ةرعاشألا بهذم ى.يسسؤم هيرعشألا ىسوم

 «ةمسجملا ىلع درلا»و «قيدصلا ةمامإ» :اهنم ةئمئالث هتافنصم تغلب ليق ؛مهفالخب رهاجو
 يفون ؛؟عدبلاو غيزلا لهأ ىلع درلا يف عمللا»و هنيدلا لوصأ نع ةنايإلا»و ؟نييمالسإلا تاالاقما#و

 .2575) ةنس
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 سيل هنأ يخأ اي ملعاو :هلوقب 2'”«دصاقملا حرش“ يف كلذ ىلإ راشأ امك :يرعشألا
 لك بسن ثيحب ؛ ىقحم فاللتخا ةيديرتاملاو ةيرعشألا نم لك نم نيققحملا نيب

 ءلئاسملا ضعب ىف ''”افالتخا كلذ امنإو «لالضلاو ةعدبلا رخآلا ىلإ نيقيرفلا نم

 هللا ءاش نإ نمؤم انأ :لتاقلا لوق يف ىلاعت هللاب ناميإلا يف ءانثتسالا ةلأسمك

 ىهتنا . كلذ وحنو ءىلاعت

 مهسفنأ يف اوتبثيل ؛دئاقعلا بتك اوفنص ام مالسإلا ءاملع نأ يخأ اي ملعاو

 تافصلا وأ «ةيهلإلا اودحج نيذلا موصخلل ًاعادرإ اهوعضو امنإو «ىلاعت هللاب ملعلا

 وأ ءملاعلا ثودح وأ ءاهصوصخب يي دمحم ةلاسر وأ ةلاسرلا وأ ءاهضعب وأ

 امم كلذ وحن وأ ءرشحلا وأ رشنلا اوركنأ وأ .توملا دعب ماسجألا هذه ىف ةداعإلا

 . بتكلاو لسرلل نيبذكملا نم الإ ردصي ال

 مهلتق ىلإ اوردابي مل امنإو ءريغ ال لجو ّرع مهبر نع لسرلا هب تءاج امب ناميإلا

 مهدنع ناهربلا ناكف «قحلا قيرط ىلإ مهعوجرل ءاجرو «مهب ةمحر فيسلاب
 نم حصأ ناهربلاب عجارلا نأ مولعمو ءمالسإلا نيد ىلإ اهب نوهانتي يتلا ةزجعملاك

 يف مالكلا اوطسبو «””ضرعلاو رهوجلا ملع اوعضو كلذلف «كلذك سيل ناهربلا

 . كلذ

 «لجو زع هللا مالك هنأب ًاعطاق «نآرقلاب ًانمؤم ناك اذإ صخشلا نأ ىفخي ال مث

 لوقعلا ةلدأ ىلإ لودع الو ليوأت ريغ نم «هنم هتديقع ذخأي نأ هيلع بجاولاف

 .يلقع يعمس .يعطق ليلد هلك نآرقلا نإف ؛عرشلا نع ةدرجملا

 ةينقي وأ .٠ تاثدخملا نم ءيش ههبشي نأ نع هّزنم ىلاعتو ةتاحبس هنأ تبلثأ دقف

 :ىروشلا] «ٌربَِلا ٌعيِمَملَأ َوُهَو ةىَت دينك نت :ىلاعت هلوقب اهنم ًائيش وه
 18٠[. :تافاصلا] 4 ترئِصي ب اّنَع َّزِمْلا ِبَر َكْيَر ٌنحَبس# :ىلاعت هلوقبو ١

 ينازاتفتلا نيدلا دعس ققحملا يئابرلا مامإلل امهالك .*مالكلا ملع يف هحرشو دصاقملا» باتك )١(

 . ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم ىلع مالكلا ملع بتك مهأ نم وهو هللا ةمحر

 . ملعأ هللاو «بصللل يعاد ال ذا ٠«فالتخا :باوصلا لعلو «تاطوطخسملا يف اذك (50

 .ةكرحلاو نوللاك هريغي ماق ام !؛ ضرعلاو «رادجلاو باتكلا لثم ؛هسفنب ماق ام وه : رهوجلا ةيفز
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 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا
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 ىق عم م2

 دال ُهُكرَدُت

 .هنوري نينمؤملا نأ ىلع لدف 5 : نيففطملا] < وسل ذب ٍذيموي

 .[175 :ءاسلا] 2206 - وش لعب 4 1 تاكسو»

 [184 :ةرقبلا] 4 ريق ٍمْيَش لك َلَع ُهّنأَو

 قي النك .[١؟ :قالطلا] ع ِْنَس
 .[١٠ا :دوه] ديري اَمِ

2 

 2 يام رع جا يح ب ا

 ٠١[ :ماعنألا] رص

 ىلاعت هلوقبو
 و9 :ىلاعت هلوقب ًارداق هنوك تبثأو

 .تايآلا نم اهوحنو

 # :ىلاعت هلوقب ًاملاع ىلاعت هنوك تبئأو

 امل لاَّتَم8 :ىلاعت هلوقب ًاديرم ىلاعت هتوك تبثأو

 «اًهِجََر يف كلم ىتلأ لوف ُهَنأ َمِمَس دق :هلوقب ًاعيمس ىلاعت هنوك تبثأو
 ةيالا ١[ : ةلداجملا]

 :ةرقبلا] 4 ٌريِصِي َنوُلَمَص امي ُهَلاَو## :ىلاعت هلوقب ًاريصب ىلاعت هنوك تبثأو

 0 : قلعلا] 4( كر آ نب لِي لأ : هلوقبو 5

 4اًميكحَت سوم ُدَقأ َمّلكَوم : ىلاعت هلوقب ًاملكتم ىلاعت هنوك [أ/١] تبث

 : ةرقبلا] 4 مْ

6 
 -بثأو

 ىلا وه الإ هلِإ هل هنأ 0 ا
0 

 اوُسَر نم َكِلَبَق نم اَنْلَسي اَنَلَسرَأ أ وذ :ىلاعت هلوقب لسرلا هلاسرإ ىلاعت تبث

 4*2 و َأِإ َكلَبَق نم اَنْلَسّرَأ آًمَو# : ىلاعت هلوقبو [0؟ 0 ا

 : حتفلا] نأ ل كك : ىلاعت هلوقب اهصوصخب لف# دمحم ةلاسر تيلأو

 ُنَعيِيلا َمَكاَكو :

 2 رود ع

 ١٠١9[. :فسوي]

 لوصر دمحم

08 

 # :ىلاعت هلوقب ًاثعب ءايبنألا رخآ يي هنأ تبثأو

5]. 

 ملقلا وهس نم وهو :(طيحم ءيش لكب هللاو) : طوطخملا يف )١(

 ءارغلا نم اصقح ادع ام ؛ةءارق يهو «ءايلاب #ىحوي# تاطوطخملا ىف 229(
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 4و نوت امو كَفَلَح َفلَح ُهَلاَو## : ىلاعت هلوقب ىلاعت هقلخ هاوس ام لك نأ تبثأو

 ١١[. :دعرلا] «رَىَم لك ُقنَخ ُدَّنأ# :هلوقبو [45 :تافاصلا]

 © ثبتي ّلِإ ننإلاو َّنْلْل ُتْنَلَح اَموط :ىلاعت هلوقب نجلا تبثأو
 .[65 : تايراذلا]

 40ج الو رُهَلَبَم ُلذِإ ّنُنِطَي ل :ىلاعت هلوقب ةنجلا مهلوخد تيثأو

 .[55 :نمحرلا]

 49 روبقلا ىف ام ريع رعب اذإ ُملْمِي الفأ# - لات لوقي ةاجسألا نيشح كيتا

 .[9 :تايداعلا]
2 

 انطق ام# :ىلاعت لاق اهب ناميإلا بجي يتلا ةرخآلا لاوحأ نم كلذ ريغو

 .["8 :ماعتألا] ويم نم ٍبّتِكلا

 [؟* :ةرقبلا] دم نم ٌرَروُي اوتَأَمط :ىلاعت هلوقب في انيبنل ةزجعملا تبثأو

 . ب هتزجعم هلك نارقلا نإف
 ؛«تالالضلاو هبشلاو هداسفلاو غيزلا نم هتديقع ظفح دارأ نم نأ ْمِلْعَف

 يخأ اي رظناو .موصعم يعطق رتاوتم هلك هنإف ؛ميظعلا نآرقلا نم [ب /17] اهذخأيلف

 مهيلع ىلت فيك دمحم اي كبر انل بسنا :دوهيلا هل لاق امل ِيي دمحم انيبن ىلإ

 .ًادحاو ًاليلد رظنلا ةلدأ نم مهيلع ِمِقُي ملو .2”صالخإلا ةروس

 دحأ قحلا دهوجولا تبثأ ١[ :صالخإلا] 4ٌِّدَحَأ ُهَّنَأ ٌوُه ْلُث# :ىلاعت هلوقف

 .ددعلا ىفنو

 . ةيمسجلا ىفن [؟ ا محلا ُهللا# : هلوقو

 .دلولاو دلاولا ىفن [* :صالخإلا] «ْدَلوُي َمَلَو ذلك عَلا» :هلوقو

 كيرشلا ىفن [4 :صالخإلا] «دحَل اًوفك 0 :ةيلولقو

 . ةيحاصلاو

 يناعملا هذه ةحص ىلع ٌناهربلا نينمؤملا نم يلقعلا ليلدلا ٌبحاص بلطيفأ

 . لهجل كلذ نإ .يلقنلا ليلدلاب اهتوبث دعب لقعلاب

 يف رظني ال نم لك رْفكُيو «ليلدلاب هللا ةفرعم بلطي نم يرعش تيل ايو
 (0844/5) «كردتسملا" يف مكاحلاو )١7/5(« دمحأو .(315*7) يذمرتلا هجرخأ (1)
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 لهو ؟ال مأ ملسم وه له ءرظنلا لاح يفو ءرظنلا لبق وه هلاح ناك فيك !؟ةلدألا

 ًادمحم نأو ؟دوجوم ىلاعت هللا نأ هدنع تبث ناك لهو ؟ال مأ موصيو يلصي ناك

 مهام ىلع مهكرتيلف «ماوعلا لاح وهف هلك اذهل ًادقتعم ناك نإف ؟ال مأ هللا لوسر

 .ةرطفلا يف مهدنع ام ردك ىلع «ناميإلا نم هيلع

 هللاب ذوعنف «نيملكتملا لاوقأ يف هرظن دعب الإ رمألا اذهل ًادقتعم نكي مل نإو

 .ناميإلا نم جورخلا ىلإ رظنلا ءوس هاّذأ ثيح ؛بهذملا اذه نم

 ماوعلا دئاقع :لوقي ىلاعت هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انخيش تعمسو

 بتك يف اورظني مل ولو نوملسم مهو «لقعلا حيحص عرشتم لك عامجإب ةحيحص
 نيقلتب امإ ؛ةيمالسإلا ةرطفلاب دقعلا ةحص ىلع مهاقبأ دق ىلاعت هللا نأل ؛نيملكتملا

 ةفرعملا مكح ىلع ههيزنتو ىلاعت قحلا ةفرعم نم مهو «ماهلإلا وأ عرشتملا دلاولا

 وأ «مهناميإ يف حدقي ام اودقتعي مل ام باوص ىلع مهو .نآرقلا يف دراولا هيزنتلاو
 نإو ءرهاظ همكحف مهئاميإ يف حدقي ام اودقتعا نإف «ليوأتلا ىلإ مهدحأ قرطتي

 ىلع وهف ؛ليوأتلاو رظنلا لهأب قحتلاو ءماوعلا مكح نع جرخ كلذ ىلإ قرطت
 ام ىلإ رظنلاب ئطخم امإو .بيصم امإف «ىلاعت هللا ىقلي هيلعو «هليوأت بسح
 . ىهتنا . ةلدألا رهاظ ضقاني

 يف رهاوجلاو تيقاويلا'ب ىمسملا انباتك ةمدقم يف كلذ ىلع مالكلا انطسي دقو

 اميف هلثم مالسإلا يف فنص ام ءمخض دلجم وهو [أ/5١] «رباكألا دئاقع نايب

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نظأ

 لك العو لج يرايلا بانج نع بجأو «ةميظعلا ةديقعلا هذه يف يخأ اي لمأتف
 ءداحلإ وهف اهيف امم دضلاب ناك ام لك نإف ؛اهيفاني امب هتافصو هتاذ يف دحلي نم

 كيلعف ؛اهظافلأ ردص نم العو لج يرابلا نع ةبوجألا جارخإ كيلع رسع نإو
 ةبترملا ةبوجألا هذه يف رظناف ءيعرشلا هقيرطب كلذ ىلإ كدشري فراع ذاتسأ بلطب

 . نيدحلملا ىلع [ب ]/١10/ در اهلك اهنإف ؛ ةلئسألا ىلع
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 ذوفن نأ مهوت نع باوجلا

 قلخلا دوجو ىلع فقوتم ةيهلإلا رادقألا

 «قلخلا دوجو ىلع فقوتم ةيهلإلا رادقألا ذوفن نأ مهوتي نم هب تبجأ اممف

 قحلا بتاج يف راقتفا ةحئارب نذؤم اذهو ءرادقأ ىلاعت قحلل ذفن امل قلخلا الولو

 . ىلاعت
 ؛هقلخ نع قلطملا ىنغلا هل ىلاعت قحلا نإف ؟لطاب مهوت اذه نأ :باوجلاو

 نم مهجارخإ نعو «مهداجيإ نع ًاينغ ناك هنأ امكف «مهيف ةذفانلا هرادقأ ذوفن نعو

 هللا لهأ هفرعي امك «مهيف ةذفانلا هرادقأ ذوفن نعو ؛مهنع ينغ وه كلذكف ءمدعلا

 لامك درهش نع ةبوجحملا لوقعلا لهأ ىلع روصتلا بعص كلذ ناك نإو «لجو زع

 ركسلا للهأ نم لاق نم لوق رهاظ عبتت نأ كايإو .كلذ مهفاف ءالعو لج قحلا

 .اناك امو انك ام انالولو هالولف :لاحلاب

 نإف ينكت الو انلق دق قحلا اذه ينغتسم لكلا ام رقتفم لكلا :ًاضيأ هلوقو

 .ىنعن انلوق يف يذلا تفرع دقف هي راقتفا ال ًاينغ تكرت
 ؛ىلاعت هملع مولعم مهلك قلخلا نأ :هجو ىلع هلئاق نم كلذ انلمح ولو اننإف

 ءوس ةحئار نم ظفللا يف ام ىفخي الق ءهعفر حصي هنأ هملع مولعم نم لاقي الو

 ام حيقأو ءملعي ام نسحأ وه ام قئاقحلا ملع نم :اولاق دقو «ىلاعت هللا عم بدألا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو :لاقي
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 هل اسبحمك ءيشل هللا ةبحم نأ مهوت نم باوج

 وأ لاوقألا وأ «تاوذلا نم ءيشل هللا ةبحم نأ مهوتي نم :هب تبجأ اممو

 .مهتهارك وأ .ًاضعب مهضعبل قلخلا ةبحم ٍةروص دح ىلع .هل هتيهارك وأ ؛لاعفألا
 . هقلخ تافصل ىلاعت قحلا تافص ةنيابم مدعب ْنْذْوُم كلذو

 زربي الف «راتخملا لعافلا وهو ءرشلاو ريخلل قلاخ ىلاعت قحلا نأ :باوحلاو

 ؛ءيشل هتبحمب انريخأ امنإو «قلخلا ةفص وه امك «هدارم ريغ ىلع ءيش نوكلا يف

 ام ٌكرتو هيلع انييثيف :ىلاعت هبحي ام لعف ىلع ثعابلا اندنع لصحيل ءىشل هتهاركو

 :ثيدحل كلذو .قحلا ىلإ ال «قلخلا ىلإ ةبحملا رثأ عجرف ءهيلع انبيثيل ههركي

 ©'«ريكأ هللاو ءهللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو .هللا ناحبس :هللا ىلإ مالكلا بحأ»

 نيذه ىنعمف "!"كسملا حير نم هللا دنع ُبيطأ مئاصلا مف ٌفولَخل» :ثيدحو
 اوردايتف باوثلا يف اوبغرتل ؛هيلع مكبيثي :يأ كلذ مكل بحي ىلاعت هنأ نيئثيدحلا

 ْ مقيم اهني محلا هراعس إب «بوبحملا كلذت

 نأ ديع لك ىلع بجي :لوقي ىلاعت هللا همحر يفصرملا ايلع يديس تعمسو

 ءهيلع تعئنش وأ هيدل تنسح ءاوس ءاهب ىضريو ؛ةيهلإلا رادقألا عيمج بحي

 اعبت «ةيصعملا هركتو ةعاطلا بحتف .فيلكتلا ثيح نم ايناث اهيلإ رظنلا هيلع بجيو
 .كلذ يف ىلاعت هللا نيفراعلاو ءايبنألل

 ىلإ اهتفاضإبو ءأبيطو ًاكسم وشحم بارجك ىلاعت هللا ىلإ ةفاضإلاب اهلك يهف
 . يصاعملاو تاعاطلل رظنلاب ؛سجر وه ام اهنمو .كسم وه ام اهئمف ءقلخلا

 :هقلخ تافص دح ىلع ىلاعت قحلا تافص لمحت نأ كايإو «كلذ ملعاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «بدألا ءيستو لهجتف
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 ةطاحإ ملع هللا ملعي ادحأ نأ مهوت نم باوج

 لج قحلاب ًاملع طيحي قلخلا نم ًادحأ نأ مهوتي [ب ]١4/ نم هب تبجأ اممو

 .هسفنب لجو زع هبر ٌملع هّملع يواسيف ءاهيف لهج ال ةطاحإ العو

 ءقلخلا نم دحأل حصت ال [أ/5١] العو لج قحلاب ةطاحإلا نأ :باوجلاو

 ١٠٠١[. :هط] «املِع ءوي توطحم الو : ىلاعت لاق

 هب هقلخ نم ًادحأ ىلاعت قحلا طّيح اذإ :ىلاعت هللا همحر ؟'”ىلبشلا لوقو

 ْ . طاحأ

 كرد نع زجعلا :مهلوق ريظن «ةطاحإلا هذخأت ال ىلاعت هنأ هب طيحي هنأ :هانعم

 ىلاعت قحلا ةطاحإ نيبو .قحلاب اذه ةطاحإ نيب ذدتتيح قرفلاو «كاردإ كاردإلا

 «ةميدق ىلاعت قحلا ةطاحإو :ىلاعت هللا ىلإ ةرقتفم ةثدحم دبعلا ةطاحإ نأ :هسفنب

 . ملعأ ىلاعت هللاو

 ةطاحإلا دح ىلع وه سيل «ىلاعت قحلاب ةطاحإلاب دارملا نأ :كلذ حاضيإو

 يف لاحم اذهو .هدعب نوكيو ءهب طاحملا َلِبَق نوكي نأ طيحملل حصيف ءقلخلاب

 نوكيف ءهيلع مكحت ةيرخأو ةيلوأ ريغ نم رخالاو لوألا هنأل ؛العو لج قحلا قح
 .اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت ءاهل الولعم

 نوكأو ءهللا لبق تنك انأ :لوقي هنأكف أملع قحلاب طيحي هنأ ىعدا نمو

 .لاحملا لحمأ نم كلذو «هللا دعب

 ؟هسفنب ىلاعت قحلا ةطاحإ ةروص امف :لئاق لاق نإف

 ال هنأ هسفنب طيحي ىلاعت قحلا نأ : ىنعملا اذه ىلع ذتنيح اهتروص :باوجلاف

 يناسارخلا ءروهشملا حلاصلا ؛يلبشلاب فورعملا ءستوي نب رقعج :ليقو ءردحج نب فلد )١(

 مساقلا ابآ خيشلا بحص .ءبهذملا يكلام ءردقلا ليلج ناك ؛أشنملاو دلوملا يدادغبلا لصألا

 ريخ سلجم يق بات املف .دنوابند يق ايلاو هرمأ أدبم ناك :ءاحلصلا نم هرصع يف نمو ءدينجلا

 قوف هرمأ لوأ يف هتادهاجمو ؛لح يف ينولعجاف مكدلب يلاو تنك :اهلهأل لاقو اهيلإ ىضم جاسنلا
 .تاعاطلا يف دج كرايملا ناضمر رهش لخد اذإ ناكو ءرهطملا عرشلا ميظعت يف غلابي ناكو ءدحلا

 )0778  ةنس يفوت ءهميظعتي ىلوأ انآف يبر همظع رهش اذه لوقيو
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 هسفتب طيحي ىلاعت قحلا نأ مهوت نم نإف «هلالج سدقل ًاهيزنت «ةطاحإلا هذخأت

 نوكيو ؛هتاذ لبق ناك ىلاعت هللا نإ :لوقي هنأكف «قلخلاب قلخلا ةطاحإ دح ىلع

 الو هل ال ةطاحإلا لبقت ال هتاذ نأ ملعي ىلاعت وهف «لاحم كلذو ءاهدعب ًادوجوم

 هملع ام «كلذ نع هللا ىلاعت ءرجع هسفنب ةطاحإلا ىلاعت هكاردإ مدع نأ ال :هريغل

 . هيلع يه ام دح ىلع اهب ىلاعت هملع يف اندنع كش الق ههتاذ يه امب ىلاعت

 ىلاعت حلا نأب باوجلا ىلإ ردابيف «ءسانلا نم ريثك اهيف طلغي ةلأسملا هذهو
 قحلل بجي امب لهج كلذو ءاضعب مهضعيب قلخلا طيحي ام دح ىلع هسفنب طيحي
 :هيزتلا نم ىلاعت

 ءريدقتلا اذه ىلع هسفنب ىلاعت قحلا ةطاحإ نيب قرفلا امف :لئاق لاق نإف

 ؟هب هقلخ ةطاحإو

 «ناميإ كلذب انملع نأب ًاضيأ قرفلا نكميو .مدقت دق قرفلا نأ :باوجلاف
 ٌربخلا هُقّلعتم ناميإلا ذإ ؛هقلخ ملعك ناميإب سيل كلذب ىلاعتو هناحبس قحلا ملعو
  مهفاق

 اهيزنت ؛معن :لوقي نأ ؟هسفنب ىلاعت قحلا طيحي له :لئس اذإ فراعلل يغبنيف
 اهيزنت ؛هدابع لقعتي ام دح ىلع ال نكل :كلذ بقع لوقي مث « ءلهجلا نع ىلاعت هل

 ا ا ا ل ا «ىلاعت هسدقل

 ال ُنامزلا اهمدعو ةطاحإلا هذه َقّلَعتمف ١6[ :رفاغ] 4ِتحَرَّدلأ ٌميِفَرل :ىلاعت لاق
 « ماسجالاك اليا ةطاعللا حفيت :لاقي ىتح مسجب سيل ىلاعت قحلا نإف ؛ناكملا

 .ناكملاو َنامزلا هقلخ لبق ًادوجوم ىلاعت ناك دقو

 ردقي ال لقعلا ناك اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 !؟هقلاخ لقعت ىلع ردقي فيكف «هئاهتنا ىلع الو «قولخملا دوجولا لوأ لقعت ىلع

 ةيقبو «تايلفّسلاو تايولُعلا نم ءهملع ىلع لقعلا فقو ءيش لك نإف [ب/15]

 نإف ؟كلذ دعب امو :كل لوقي كلقع نأ دب الف «هدعب ام لقعلا ّبلط تسلا تاهجلا

 رهدو «نيدبألا دبأ اذكهو ؟كلذ ءارو امف :كل لوقي ءرخآ مسج وأ ءاضق :هل تلق

 .ًادبأ ءالم الو ءالخ شرعلا ءارو سيل :مهلوق لقعتي لقعلا داكي الف «نيرهادلا

 ام عيمج ناك نم ناحيس :لقف ةالصلل تعكر اذإ :لوقي ًافتاه ةرم تعمس دقو.

 . ىهتتا . ضرأ الو فقس هل سيل ءءاوه يف ةرذك هتمظع نم قلخلا هفرع
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 نم اذه نإف '''«برلا هيف اومظعف عوكرلا امأ» ثيدح ىنعم نم ذوخأم وهو

 . مهفاف هل انميظعت ةلمج

 هّرن ١١[ :ىروشلا] 4 موتك سلط :ىلاعت هلوق مهف نم ةلمجلابو
 هلل دمحلاو ءلايلاب رطخي ام لك نعو [أ/7١] هقلخ تافص نع العو لج قحلا

 .ةيملاعلا متو

 ,(519/1) دمحأو .ء(معك) دواد وبأو :(9/18) ملسم هجرخحأ قلل
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 ةبسن مهوت نم باوج
 هداجيإ لبق ملاعلاب هللا ىلإ لهجلا

 نم ًاذخأ هملع يف مدع نم دوجولا قلخ ىلاعت هللا نأ مهوتي نم هب تبجأ اممو

 روهمج لوق نمو [4 :ميرم] ةاَْيَش كت رّلَو ُلْبَق نم َكتْفَلَل ٌدَقَو## :ىلاعت هلوق
 اذهو ؛مدع نم دوجولا دجوأ :مهلوق نمو «ءيشب سيل مودعملا نإ :مالكلا ةمئأ

 .هداجيإ لبق ملاعلاب العو لج قحلا بانج ىلإ لهجلا ةبسن ىلإ يدؤي
 . يفاضإ مدعو ؛«صضحم مدع :نامدع مدعلا نأ :باوجلاو

 . ىلاعت هللا ملع اهب قلعتي ىتح نيع توبث هيف سيل ضحملا مدعلاف
 .ىلاعت هللا ملع يف ةتباث نيع هل يذلا وهف يفاضإلا مدعلا امأو

 لوقب دارملا نوكيو «يناثلا اذه ىلع نيملكتملا مالكو ةيآلا لمح بجيف

 ملع يف ؛ءيشب سيل مودعملا نإ :نيملكتملا لوقبو اعيش ُكَت ْرَلَوط :قحلا
 لاق دقو ءءيش ىلاعت هللا ملع نع بزعي ال هنإف .ىلاعت هللا ملع ىف ال .«ىلخلا

 .[5؟ :رمزلا] < لكي ءقت زك لع َوْهَو ٍءْيَش ٌلكح ُقيَح ُهَّنَأ# :ىلاعت

 ء«يهلإلا ملعلا يف اتباث سيل امم «ءيش الب قلعتت ةيهلإلا ةردقلا نإ :لاقي الو

 وه ملاعلا نإ ثيح نم ملاعلا مدقب اولاقف ؛ةفسالفلا اهيف تلز ةلأسم هذه نإف مهفاف

 . ميدقلا ملعلا مولعم

 «ةداهشلا ملاع ىلإ :يأ ءروهظلا يف ٌثداح .ملعلا يف ميدق ملاعلا نأ قحلاو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو « لقتسم فلؤم يف كلذ ىلع مالكلا انطسب امك
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 ةايسنلا نأ مهوتي نم باوج
 انقح يف نايسنلاك هللا قح يف هوحنم

 وأ نايسنلا هسفن ىلإ ىلاعت قحلا ةفاضإ نم مهوتي نم :هب تبجأ اممو

 . قلخلا ىلإ فاضي ام دح ىلع اهنأ .كلذ وحنو ةيرخسلا وأ عادخلا وأ .ءازهتسالا

 ىلإ هتفاضإ هجو ىلع قحلا ىلإ كلذ لثم ةفاضإ زوجي ال هنأ :باوجلاو

 يف صقن ٌتافص اهلاثمأو تافصلا هذه نأل ؛لقنلاو فشكلا لهأ عامجإب .قلخلا
 ناميإلا بجي .لامك تافص يهف العو لج قحلا ىلإ ةفاضإلاب امأو ءطقف قلخلا

 .هدابع هلقعتي ام دح ىلع ال ءاهيف ىلاعت هللا ملع دح ىلع اهب

 هلسر ةنسلأ ىلع ىلاعت هللا دنع نم درو ام لكب ناميإلاب كيلعو .«كلذ ملعاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءهلقعتت مل نإ
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 قلخلا نم ادحأ نأ مهوتي نم باوج
 هتاذب هللا ملع ىلاعت هللاب هملع يواسي

 الإ سلو َّنلْل ُتْنَلَس اَمَول :ىلاعت هلوق وحن نم مهوتي نم هب تبجأ اممو
 ًادحأ [ب ]7١/ نأ ةفرعملاب انه ةدابعلا ريسفت ىلع [55 :تايراذلا] © فوُدعيل

 يواسيو ءةلمج ىلاعت هب لهجلاب هفصو نم جرخيو «سدقملا تاذلا ؟'”هنك فرعي

 .هسفنب ىلاعت قحلا ٌملع ىلاعت قحلاب هملع
 ىلع اوعمجأ دقو «لقنلاو فشكلا لهأ عامجإب لطاب مهوتلا اذه نأ :باوجلاو

 لوقعلا لصت ام ةياغ نأ كلذو «كلذ فالخب ىلاعت هللاق كلابب رطخ ءيش لك نأ

 قحلا نأ مولعمو ءضارعألاو رهاوجلاو ٌماسجألا - ام ٍهجوب ولو - ههنك ةفرعم ىلإ

 ال ٌةفرعم هبر فرعي نأ دبعل حصي الق «ضرع الو رهوج الو مسجب سيل ىلاعت
 ١١١[. :هط] كاَمْلِع ءوب توطحت اَلو# :ىلاعت لاق .ًالصأ هتقيقحب اهيف لهج

 ىلاعت قحلا فلكي مل :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 الف «قئاقحلا رئاسل ةفلاخم ىلاعت هتقيقح نأل ؛ادبأ تاذلا هنك ةفرعمب هقلخ نم ًادحأ

 .ىهتنا ."”لصف الو سنج الو «ةبسن الو ةقيقح الو دح يف هقلخ يف عمتجي

 هنأل ؛ًادبأ هسفن هنك فرعي ال ام ديعلا نإ :فشكلا لهأل ًاعبت هب لوقأ يذلا لب

 هنك متفرع نإ :ىلاعت لوقي هنأكو «ىلاعت هنود زيجعت ًةبترم سفنلا لعج ىلاعت
 :ةسين هنك فارع هنأ كحآ قع انقل مل هنأ عولعطو «ينوفرعت متنأف مكسوفن

 ةقرعم دحأل حص ول :لوقي ىلاعت هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 ام كلذ ديؤيو ]١/[[ ؛نيققحملا نم كلذب لئاق الو .«تاذلا هنك فرعل هسفن هنك

 ةياغ :يأ ١8[ :ءارسإلا] «ءيِيفنِل ىِدَتْبَي اَمَنَه ئَدتْحأ نَّم8 :ىلاعت هلوق هيلإ ريشي دق
 -_--ومسللا

 )١( ص) فيراعتلا :هتياهنو «يشلا ةقيقح :هنكلا 5١١(.

 ناسنإلا ىلع قلطي هنإف ناويحلاك «عونلاب نيفلتخم نيريثك ىلع لاد مسا :ةقطانملا دنع ىدجلا (5)
 هرهوج يف وه ءيش يأ باوج يف ءيشلا ىلع لمحي يلك : لصفملاو كلذ ريغو رقيلاو سرغلاو

 5١4(, ص) تافيرعتلا . ساسحلاو قطاتلاك
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 يف سويحم وه لب ءهسفن ةفرعم ىدعتي ال فراعملا نم دبعلا هيلإ لصي ام

 لق :هرس يف صاوخلا ضعبل لجو زع هللا لوقي «ةينابرلا فتاوهلا ضعب يفو
 متيضر نإو «ينومتفرع امف ةفرعملا نم ةدايزلا نوثأست متعجر نإ: يب نيفراعلل

 ام نيع انأ ام يلالجو يتزعو «ينومتفرع امف يتافص نم هومتفرع ام ىلع رارقلاب
 . ىهتنا .متلهج ام نيع الو ١ متفرع

 نوفراعلا هفرع ام ةياغ :لوقي ىلاعت هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 .كلذ ريغو «لزعو ةيالوو «مادعإو داجيإ نم «ملاعلا يف هعنص راثآ ىه امنإ ءوهب

 ةيهامب هفرعي نأ ىلاعت قحلا نم بلطي نأ دحأل يغيني ال آذإف :تلق نإف

 . هتاذ

 ْمُكِرْزَعيَوأ# :ىلاعت هلوق نم ةراشإلا قيرطب ذخؤي امك كلذك وهو ءمعن :انلق
 مكلك» :ًاضيأ 6 هلوق ةنيرقب ءاهيف اوركفتت نأ : ينعي [؟18 :نارمع لآ] 4ٌمَسْنَت دن
 .اهتيفيك ةفرعم يف :يأ ''”«هللا تاذ يف ىقمح

 «تاحوتفلا» باتك نم رارسألا باب يف هنع هللا يضر نيدلا يحم خيشلا ركذو

 ىلاعت قحلا تاذ ةيفيك يف ةيفيكلاو .ةلولعم اهلك تاقولخملا نآ ملعا :هصن ام

 قحلاو «لوقعلا اياضق يف لولدملاو ليلدلا نيب عماج هجو نم دب الو ؛ةلوهجم

 . ليبس نم هتاذ هنك ةفرعم ىلإ سيلق «ليلدلاب َكَردُم ريغ ىلاعت

 [ب/؟١] تاذلا نأ يخأ اي ملعا :بابلا اذه نم رخآ عضوم يف لاقو

 ليلدلا هجو طرش نمو «ةلولدم ليلدلل يه الو .ةلولعم الو ةلعب تسيل «ةلوهجم]

 .ىهتنا . طلتخت ال اهنأ امك طبترت ال تاذلاو «لولدملاب ليلدلا طبري نأ

 ملع ةطاحإ تحت لخدت ال سدقملا ''”[تاذلا نأ ملعا :رخآ عضوم يف لاقو

 . مهكاردإ الو قلخلا

 يف ىلاعت هللاب ملعلا انقلطأ ثيح :؛تاحوتفلا» نم سداسلا بابلا يف لاقو

 ةقيقحب ملعلا امأو «لامكلا تافص نم هيلع وه اميو ءهدوجوب ملعلا اندارمف ءانمالك

 رثعي مل يتلا ؟نيدلا مولع ءايحإ9 ثيداحأ يف (147/1) هتاقبط يف يكبسلا جاتلا هركذ ثيدحلا انه )١(

 . دنس ىلع اهل
 .(ب) نم طقاس نيفوكعم نيب ام (؟)
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 انملع هب انتقرعم ةياغو «ناهربب الو ليلدب ملعُي ال «نيققحملا نيب عونمم وهف هتاذ

 .ىهتنا .اهب دحأل ملع الف ةيهاملا امأو «ءيش هلثمك سيل هنأب

 ملعت ال تاذلا نأ اندنع فالخ ال :ًاضيأ اهنم رشع سداسلا بابلا يف لاقو

 قلاخلا مسالاك «ءتاذلا نود بتارملاب الإ هل قلعت ال نوكلا نأل ؛ًالصأ نوكلاب

 دوجو بلطي نمحرلاو «قوزرم دوجو بلطي قزارلاو .قولخم دوجو بلطي

 ءادكهو ءموحرم
 ءمكح ركفلل سيل هنأ ملعا :ًاضيأ اهنم ةئامو نيعيرألاو عبارلا بابلا يف لاقو

 عافترا كلذ بيسو ءاعرش الو القع ال ءالعو لج ىحلا تاذ يف لاجم الو

 . ىلاعت قحلا تاذو انتاذ نيب ةبسانملا

 بلطي نم ىلاعت هللاب فئاوطلا لهجأ :ًاضيأ اهنم نينامثو نماثلا بابلا ىف لاقو

 :ةكادلا اهنك ةقوَ

 باجح ريغ يف يتاذلا يلجتلا نأ ملعا :نيتثامو نيعبسو عساتلا بابلا يف لاقو

 روسج يه امنإ قلخلا بولقل ةعقاولا تايلجتلا عيمجو «قئاقحلا لهأ نيب عونمم

 كلذ ءارو نأ روسجلا هذه رخآ ىلع مهفوقو دنع نوملعيف .ملعلاب اهيلع ربعي

 ال يذلا دوهشملا اذه ءارو سيل هنأو ءدهشُي الو ملعُي نأ حصي ال ءرمأ دهشملا

 .الصأ ملعي ام ةقيقح ملعي الو دهشي

 ضاخ نم لك نأ ملعا :ًاضيأ اهنم ةئامثالثو نيرشعلاو يناثلا بابلا يف لاقو

 دوهش عم ءهنع هللا هاهن دق رمأل هضرعتل ؛هلوسرلو هلل صاع وهف تاذلا يف هركفب

 .ادحأ كلذب ىلاعت هللا رمأ امو «كلذ ةفرعم نع هزجع

 قحلل نأ يخأ اي ملعا :[أ/18] ةتامئالثو نينامثلاو يناثلا بابلا يف لاقو

 ءرصبلا هب دهش ام نيع وه الو «لقعلا هب مكح ام نيع وه ام ءاملع هسفنب ىلاعت
 .نيمكاحلا نيذه نيع وه الو

 تاذ ةقيقح انم دحأ فرعي ال :تاحوتفلا نم نيتسلاو سداسلا بابلا يف لاقو

 فلأ توعبس تاذلا ةرضح نيبو انئيب نأل ؛صحفلا ةدش نم كله ولو ىلاعت حلا

 ىفرن نأ اننكمي ال «بجحلا هذه فلخ ماودلا ىلع نحنو ؛ةملظو رون نم باجح

 .ديرولا ليح نم انيلإ برقأ ىلاعت قحلا نوك عم ؛كلذ نع
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 نوفقاو قلخلا لك :2'”«قاوشألا نامجرتاب ىمسملا هباتك حرش يف خيشلا لاقو

 هنك ةفرعم ىلإ باجحلا اذه ىدعتي نأ دحأل حصي ال .ءيهلإلا ةزعلا باتك فلخ

 . ىهتنا . تاذلا

 يف لوقعلا تراح دق :تاحوتفلا نم ةئامو نيعبسلاو عباسلا بابلا يف لاقو

 كاردإ نعو «ساوحلا كاردإ نع هللا ىلاعتو ءالعو لج قحلا تاذ هنك ةفرعم

 .لوقعلا

 هنذإب الإ ملعُي ال نم ناحيسف :نيتئامو نيسمخلاو يداحلا بابلا يف لاقو

 .انع هل ًازييمتو ء[ب /؟1] ىلاعت قحلل ًاهيزنت كلذب ىفكو ءملعَي
 انيلع ىلاعت قحلا باجح ناك اذإ :نيتئامو نيسمخلاو عبارلا بابلا يف لاقو

 هنكلا نود باجح ىلع الإ انئيع عقت الف «لدسم ًامئاد انيلع رتسلاو «عفري ال امئاد

 . ةقيقحلاو

 ىنأو «ةلوهجم لزت مل تاذلا نأ ملعا :ةئامثالثو رشع عساتلا بابلا يف لاقو

 ؟ميدقلا ةفرعم ثذحملل

 ؛هللا تاذ يف ٌركفتلا هلئاب ءاملعلا مرح امنإ :ةئامثالثو نيتسلا بابلا يف لاقو

 . هيقاوع ىَشْحُت ام ىلإ يدؤي امنإو ءآدبأ تاذلا ةفرعم ىلإ لصي ال ركفتلا كلذ نأل

 ريغ ىلاعت قحلا تاذ تناك اذإو :ةئامثالثو نيعبسلاو عساتلا بابلا يف لاقو

 . ميظع لهج رخأ نود ام رمأب اهيلع مكحلاف ءةمولعم
 نطايلاب هسفن ىلاعت ىحلا ىمس ام :ةثامثالثو نيتسلاو عساتلا بايلا يف لاقو

 . ىهتنا مولعم لك ءارو نم وهف ؛هقلخل سدقملا تاذلاب ملعلا نوطبل الإ

 هللاب ءاملعلا لمكأ نآ ملعا :نيدلا يحم خيشلل "””«راونألا حقاول» يف لاقو

 خيشلا ىلإ يوشنملا .«بيسنلاو لزغلا ىف قاوشألا نامجرت» :(784771) هنونظلا فشك# يف لاق )١(

 هامسو هحرشو (ه551) ةئس نتاضمرو نتابعشو بجر رهش ةرغ يف هلع ردص يبرع نبا نيدلا يحم

 ةيئابر فراعم ىلإ هب راشأو هرامتعا لاح يف ةمركملا ةكمب همظن هنأ هيف ركذ ؛قالغألاو رئاجذلا حئف#

 رفوتتف تارابعلا هذه سوفنلا قشعتل بيبشتلاو لزغلا ناسلب كنذ نع ةرابعلا لعجو ءةيهلإ راونأو

 . عوبطم باتكلاو ها .اهيلإ ءاغصألا ىلإ يعاودلا

 انباتك بحاص يتنارعشلا خيشلل وه امنإ (ةيكملا تاحوتفلا نم ةاقتتملا ةيسدقلا راوثألا حقاول» باتك (؟)

 ناونعلا اذهب اباتك ازع نم دجأ ملو ءيبرغ نبا نيدلا يحم خبشتل «ةبكملا تاحوتفلا» هيف رصتخا ءاذه

 . ملعأ هللاو ء«تاحونقلا# يف يأ . بئاتكلا اذه لصأ يق كلذ لاق هنأ دارملا لعلف يبرع نبا خيشلل



 ةيهلإلا تافصلا يئاعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا ه4

 ءهنهذ نم هافن ٌرمأ هنطابي ماق املكو «ةلدألا ريرحت يف لغوأ ْنَم مالكلا ءاملع دنع

 «2 نوت .هلْئص سيل :ىلاعت هلوق عم ميظعلا بعتلا دعب فقو هنأ اذه ةياغو

 لآ] «مسنت هنأ مكِرْيَسو# :ىلاعت هلوقب ةراشإلا قيرط نم هنع ىلاعت هللا هاهن امب

 ىفقرت يتلا هّتيادب رمألا اذه ناك ْنْم ىلاعت هللا عم ابدأ سانلا لمكأ نأو [؟8 :نارمع

 يقبف لحملا ْعَّرفو .مدق لوأ نم ملع ريغب هبر تاذ يف ضوخلا نم حارتساف ءاهنع

 .ىهتنا رارسألاو بهاوملل الياق
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ًادج عفان هنإف ءلحملا اذه يف لمأتو كلذ ملعاف



 هم ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 ملع نم نأ مهوتي نم باوج

 ملع باجح الب هقرعي راح هير

 نأو ؛ىلاعت قحلاب ةفرعم قحلابي ملعلاب هتفرعم نأ مهوتي نم هي تبجأ اممو
 .ملع باجح الب هقرعي ريصيف ءهبرو دبعلا نيب عفتري ملعلا باجح

 ملاعلا وه ملاعلاف «هعقر حصي ال هبرو دبعلا نيب ملعلا باجح نأ :باوجلاو

 .ديعلا ال ىلاعت قحلاب
 قحلا دحأ ملعي ال :«تاحوتفلا» نم يناثلا بابلا يف نيدلا يحم خيشلا ةرابعو

 كبر فرع امف ءديعلا ال ىلاعت قحلاب فراعلا وه ملعلاق ءملعلا ةطساوب الإ ىلاعت

 تاذ هنك ةقيقحب كتفرعم نع كل بجاح امئاد كملع امنإف «تنأ ال ملعلا الإ

 . هترئاد ىف سوبحم كملع فلخ تتنأف ءكيبر

 ام كنإف ؛مولعملا تملع كنإ :لوقت نأ قئاقحلا بولسأ ىلع تيرج نإ كايإف

 نم روحب مولعملاو ملعلا نيبو ءمولعملاب ملاعلا وه ملعلاو .ملعلا الإ تملع
 رحب قئاقحلا نيابت عم امهنيب قلعتلا رس نإف [أ/5١] ؛''”اهرعق كردُي ال تايقوذلا
 نم فشكلا لهأ هكردي نكلو «ةراشإلا الو ًالصأ ةرايعلا هيكرت ال ءًريسع هّبكرم

 ةالصلا مهيلع ءايبنألا الإ هتريصب نيع ىلع اهنأ اهب سحي ال «ةريثك بجح فلخ

 [أ/51] هذه تناك اذإو ءاهضومغب اهتقدل ؛ءايلوألا نم مهتثرو لّمُكو «مالسلاو

 . ىهتنا .اهفلخ نم ىرحأف اًنيِب امك كردملا ةرسع بجحلا

 «عقاولاب ًارابخإ «ىلاعت هللا نع باجح ملعلا نإ :نيفراعلا ضعب لاق انه نمو

 ريغب نيفراعلا قح يق أطخأف ءملعلل مذلا ليبس ىلع كلذ نأ ءاهقفلا ضعي نظف

 ىلإ قيرطلا ساسأ هلعجو ءىلاعت هللا هحدم يذلا ملعلا نوقراعلا مذي فيكو ءملع

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .طلغلاو كايإو «كلذ مهقاف !؟هترضح

 اهرارق ةخسن :0أ) ششماه يف )١(



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا هج

 ةنكمم ريغ هللا تاذ ةبقارم نأ مهوتي نم باوج

 دحأل حصت ال تاذلا ةيقارم نأ ءاهقفلا وأ ءارققلا نم مهوتي نم هب تبجأ اممو

 . موقلا نم
 ره ىلاعت هللا نإف ؛دحأل حصت ال ةيدحألا تاذلا ةبقارم نأ :باوجلاو

 .لوعفم مسا بقارملا ال لعاق مسا بققارملا

 الإ نوكي ال ام رمأب ملعلا نأ :ررقتو تبث دق هنأ يخأ اي ملعت نأ كلذ حاضيإو

 نيفورعملا نيب هب نوكي ءرخآ رمأب ةفرعملا هذه لبق تمدقت دق .ىرخأ ةفرعمب

 . كلذ نم دب ال « ةيسائم

 ىلاعت قحلا تاذ هب كردن ىتح «كلذ نم ءيشب مدقتم ملع ائيديأب سيلف ؛هوجولا

 .اهبقاري ىتح هبر تاذ ةفرعم دبعل

 العو لج هير تاذ هنك نع ًالضف ءهسفن هنك كردي ال لقعلا نأ مولعملا نمو

 وأ «ءسحلا وه هيلإ دنتسي يذلا لقعلا ناهرب نأل ؛رظانو ٌتحاب لقعلا ام ثيح نم

 اهب كردي امنإو .ةثالقلا لوصألا هدهب ُكّردُم ريغ ىلاعت قحملاو «.ةيرجتلا وأ ةرورضلا

  هنع هل صيحم ال ًاراقتفا هيلإ رقتفم هلك ملاعلا نأو ءدوجوم ىلاعت قحلا نأ

 ىلاعت قحلا تاذ ةبقارم دحأل حصي الق «بيترتلا اذه ىلع رمألا ناك اذإو

 الو ءةفاضإ الو ءعضو الو ٠ ىتم الو «نيأ الو ,'”هل فيك ال ىلاعت هنأل ؛ًادبأ

 الام وه :فيكلاو .نيمتكتملا دتع رثعلا تالوقملاب ىمست ام هذه (. . .نيأ الو فيك ال) :هلوق )١(

 لوصح وه :نيألاو :ناولألاك هريغ روصت ىلع ءهروصت فقوتي الو ؛هتاذل ةمسقاللاو ةمسقلا لبقي

 وأ ؛نامزلا يف ءيشلا لوصح وه :ىتملاو ؛ةسردملا وأ تيبلا يف ديز نوكك ءناكملا يف ءيشلا

 بيسي مسجلل ةلصاح ةنيه وه : عضولاو ءاذك تقو يف فوسكلا نوكك كلذو «نآلا وهو هفرظ

 ءاقلتسالاو مايقلاك ءاهريغو ةاذاحملاو دعبلاو برقلاب ضعي ىلإ هئازجأ ىفعي ةبسنك .نيتبسن

 ةبسنلا يه :ةفاضإلاو .صضعب ىلإ اهضعب مسجلا ءازجأ ةبسن هيف ربتعي ًالثم مايقلا ذإ ؛دوعقلاو

 - الك نإف .نبالل ةضراعلا ةوبتلاو بلل ةضراعلا ةوبألاك ىرخحأ ةبسن ىلإ سايقلاب مسجلل ةضراعلا



 نفي ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيقشكلا دعاوقلا

 هنيع لوهجم لعاف الإ دوجولا يف مث الو .رادقملا وهو مك الو ءرهوج الو ءضرع

 اندحأ بقاري نملف «هنوك لهجي الو ءهنيع ملعُي الو ؛هربخ فرعُي الو ءهرثأ ٌيئرم
 نم الو .نامز هددحي نم الو ءلايخ هطبضي نم الو .نيع هيلع عقت نم مث امو
 هرهظت نم الو «عاضوأ هزيمي نم الو «لاوحأ هفيكت نم الو ءماكحأو تافص هددعي

 . ةفاضإ

 اوعمجأ دقو «تافصلا هذه نم ءيش هقح يف حصي ال نم ةبقارم حصت فيكو

 هللا يف تمظَع نم ةقرعملا يف لماكلاف «لايخلا عفري نأ ملعلا طرش نم نأ ىلع

 هنم هطبضي رمأ ىلع لصحتي ملو ءهدارم هنم لني ملو .هترسح- تمادو «هتريح ىلاعت

0 
 كتبقارم لاح .«لاكشألاو تالايخلا نع كبر هّرنو ءيخأ اي كلذ ملعاق

 هلل دمحلاو لقتلاو .فشكلا لهأ عامجإب كلذ فالخب ىلاعت ىحلا نإف ؛اهريغو

 .نيملاعلا بر

 يأ :هسفتي ماَق ام :رهوجلاو .هؤاقب لاحتسا ام :ضرعلاو .ىرخألا ىلإ سايقلاي لقعت ةبسن امهنم

 لصفتم :نامق وهو ى.هتاذل ةمقلا لبقي ام وره :مكلاو هب موفي لحم ريغ نم هدوجو حص

 :يهو فلؤملا اهركذي مل ةثالث يقبو ؛...طخلاو نامزلا يهو ريداقملاك لصتمو .دادعألاك

 :لعفي نأو .صمقتلاو ممعتلاك كلذو هضعبب وأ هب طيحي ام بيسي ءيشلل ةلصاح ةئيه وهو :كلملا

 هريغ نع ًارثأتم ءيشلا نوك وهو :لعقني نأو .ًاعطاق ماد ام عطاقلاك هريغ يف ًارثؤم ءيشلا نوك وهو
 .ًاعطقتم ماد ام عطقنملاك



 ةيهلإلا تاقصلا يئاعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا هم

 دحأل ىلاعت هللاب سنإلا ةحص مهوتي نم باوج

 .ءايلوألا نم دحأل ىلاعت هللاب سنإلا ةحص مهوتي نم :هب تبجأ اممو

 هنكب لهجلا نم مدقت امل ؛ءايلوألا نم دحأل حصيال كلذ نأ :باوجلاو

 ال :[ب /؟14] ىلاعت هللا همحر افو نب ىلع يديس لماكلا يلولا لاق دقو ءتاذلا

 هتم امب الإ هب سنأ نم سنأ امو «نعمسملا نم ددحأل كلاعب ةلئاب نسنإلا عقب
 .[أ/١75] ىهتنا  ىلاعت هللا تاذب ال .؟'”تابيرقتلا

 .تاذلا ةبقارم ةحص مدع يف ًأقنآ هانمدق ام ريظن اذكهو
 هللا همحر '””فو نب يلع يديس هلاق ام ىلع قيرطلا لهأ عمجأ دقو :تلق

 مهبر نيبو قلخلا نيب سيلو «بسانملاو لكاشملاب الإ حصي ال سنإلا اولاقو :ىلاعت
 .اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت ؛ةيساتم الو ةلكاشم

 تاذلا نإ :ًاريثك لوقي هنع هللا يضر يبرعلا نبا نيدلا يحم خيشلا ناكو

 هللاب ءايلوألا ملع ةياغ :لوقي ناكو «كاردإ الو ملع ةطاحإ تحت لخدت ال سدقملا

 الف ءدحأل هيلجت ةيفيك امأو ءهريغ ال تايلجتلا لوصحم ماقم ىلإ لصي نأ ىلاعت

 .هسقنب ىلاعت قحلا ملع صئاصخ نم هنأل ءهملع دحأل حصي
 «لصاح ريغ اهيلجت ةيفيك ٌملِعَف .لصألا يف ةلوهجم تاذلا نأ :كلذ حاضيإو

 .ىهتنا .دحأل كْردُم الو

 كلذ نإف ءأنيع ىلاعت هللاب تسنأ دق كنإ :لوقت نأ كايإو ءيخأ اي كلذ ملعاف

 .حصي ال

 .هفالخب انأف يدبع لابب رطخ ءيش لك ناك اذإ :لوقي ًافتاه ةرم تعمس دقو
 هلل دمحلاو :ىهتنا !؟يب سنإلا وأ دوهشلاو فشكلا ىلع يتاجانم هل حصي فيكف

 . نيملاعلا بر

 .ملعأ هللاو ءاهاتعم يل نيبتي ملو «نيتطوطخمملا يف اذك )١(

 ةيفوصلا رابك نم يكلاملا يلذاشلا يراصنألا يشرقلا نسحلا وبأ افو نب دمحم نب دمحم نب يلع (؟)

 صالخلا ىلع تعابلا#و ءاياصولا» :هتاغلوم نم «ةرهاقلاب ىفوتو دلو لصألا يردنكسإ هرصع يف

 «ةيلعلا نئازخلا حيتافم»و هقفلا يف «عبرألا رحبألا يف عرتملا رثوكلا#و «صاوخلا لاوحأ نم

 .(ه م19/) ةتس ىفوت ءفوصتلا يف «ةينابرلا عماسملااو



 64 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 مهوتي نم باوج

 دحأل لقعت نأ نكمي ةروص ىلاعت هلل نأ

 ىلع رادلا هذه يق دحأل لقعُت ةروص ىلاعت هللا نأ مهوتي نم :هب تبجأ اممو

 نمو «''”:هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ) :ثيدح رهاظ نم ًاذخأ «ةطاحإلا هجو

 ريخا :درو دق اولاقو «ءقح كتيؤر :مانملا يف هبر ىأر نمل ريبعتلا ءاملع لوق

 . "”(همانم ىف هبر ىري نأ نمؤملا ديعلل ايؤرلا

 اذإ ايؤرلا نأل ؛ىلاعت قحلا هيزنت نايفاني ال نيثيدحلا نيذه نأ :باوجلاو

 «هتيؤر هل تحص ثيح نم هبر ىري دبعلاق ءالعو لج قحلل ةفّيكم نوكت ال تعقو

 ال هنأ العو لج ّقحلا تايلجت صئاصخ نم نأل كلذو ءليثمت الو فييكت ريغ نم

 تبث ءيش يف نوكي امنإ فييكتلاو «قراب ةحملك ٍدحاو ِنآ ريغ ءيش اهنم تيئي
 ا ل . رثكأف 2””نينآ

 عامجإب قئاقحلا رئاسل ةفلاخم ىلاعت قحلا ةقيقح تناك اذإق ةلمجلابو

 ةروصلا هتاذ لبقت ال ىلاعت وه لب «لقعت ةروص ىلاعت قحلل يقب امف «نيققحملا

 .اذبا

 «يطويسلا لالجلا لاقف ؛هتروص ىلع مدآ قلخ ىلاعت هللا نإ" :ثيدح امأو

 ىلع مدآ قلخ هللا نإف هجولا بنتجيلف هاخأ مكدحأ لتاق اذإ» :هظفلو (١5١؟) ملسم هجرخأ )١(

 ."هئتروص

 يبأ نع :(109/5 /) يمثيهلل دئاوزلا عمجم يفو ء«رداصملا نع يدي نيب اميف ظفللا اذه دجآ مث «*)

 هاور ؛'ماتملا يف هبر ديعلا هب ملكي مالك نمؤملا ايؤر* : لاق 2: يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره

 . هفرعأ مل نم هيقو :يناربطلا
 فلألا هيلع لخدت ملو .ةفرعم وهو «نكمتم ريغ فرظ وهو ءهيف تنأ يذلا تقولل مسا وه :نآلا (5)

 .(00 صا ؟تاغيرعتلا» .هكرشي ام هل سيل هنأل فيرعتلل ماللاو

 بيدألا خرؤملا ظفاحلا مامإلا نيدلا لالج يطويسلا يريضخلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع :يطويسلا (4)
 سايقملا ةضور يف هسفنب الخلو سانلا لزتعا ةنس نيعيرألا غلب املو أميتي ةرهاقلا يف أشن ءرسفملا

 ءاينغألا ناكو ءهبتك رثكأ فئأف مهنم ًادحأ فرعي ال هنأك ًاعيمج هياحصأ نع ًايوزنم ليتلا ىلع

 هيلإ رضحي ملق ارارم ناطلسلا هبلطو ءاهدريف ايادهلاو لاومألا هيلع نوضرعيو هنروزي ءارمألاو



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا م

 ىأر هل هللا لوسر نآ# كلذو بيس ىلع دراو ثيدحلا نإ :هريغو هللا ةمجو

 ىلاعت هللا نإف ؛لعفت ال :هل لاقف بلا نراقب د دو ير وا اما

 ىنعمف ؛مالغلا ىلإ اذه ىلع عجار هتروص يف ريمضلاف '' ”هتروص ىلع مدآ قلخ

 . ىهتنا مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ ديسلل ههيشل ؛ههجو ىلع همطلت ال ثيدذحلا

 ىف ةصوصخم ًٌةروص ىلاعت هللا قلخ ام لكل نأ» :ثيدحلا ىف درو هنأ ىتأيسو

 ةالصلا هيلع مدآ ىلاعت هللا قلخ نأو «ليفارسإل ىلاعت هللا اهرهظأ .شرعلا قاس

 . شرعلا قاس يف ةشوقنم يه يتلا :يأ "”«هتروص ىلع مالسلاو

 ىلع هنإ :ليقف "”«نامحرلا ةروص ىلع مدآ قلخ ىلاعت هللا نإفا :ثيدح امأو

 .فاضم فذح

 ءاهل ةروص ال ذإ ؛تاذلا ةروص ىلع هقلح هنأ هب دارملا سيلف : مهضعب لاقو

 ىلاعت هللا نإف «قئاقحلا نيابت عم قالخألاو [ب ]١5/ لاعفألا ةروص هب دارملا امنإو

 قلطت ةروصلا ذإ ؛لجو زع هللا نذإب لزعلاو ةيلوتلاو :يهنلاو رمألا هيئبو مدآل لعج

 مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ ىلاعت هللا قلخ :يأ مكحلاو رمألاو نأشلا اهب داريو

 مكحبي ال « ينذإب نولزعيو و «لوهلنيو نورمأي .ةمايقلا موي ىلإ هدالوأو

 يللا نم قلع ذمة : : متلو ةالتعا تاع يسع يف ىلع لاق امك .لالقتسالا

 تصربالاو ةهمخلألا 0 [أ/51] ٍقْذِإِب ايَط نك اف اهي حنت يفذِإي يظل َوَتيَمَك
 كيععماو 4 ار طعم

 1١٠١[. :ةدئاملا] 4 قوملا جيت ذإو ٍفدإِب

 يف مانملا يف العو لج قحلا ةيؤر نع صاوخلا ًايلع يديس ةرم تلأس دقو

 نم :هنع هللا يضر لاقف «ةروصلا لبقت ال هّئاذ ثيح نم ىلاعت قحلا نأ عم ؛ةروص

 ين ري هنإ نم ن ِ ناعملا كيري هنإق هناطلس ةوقل ؛دسجتلا هنأش ءرم سيل ام دسجي لايخلا نأش

 ردلاةو «نآرقلا مولع يف ناقتإلا» : هتافلؤم نم «يفوت نأ ىلإ كلذ ىلع يتبو اهدرق ايادهلا هل لسرأو 2-
 ةلس يقوت .ةريبكلا عماجلا»و «عماوهلا عمهااو «عماوجلا عمج#و «نيلالجلا ريسفت'و "روثنملا

 .(هؤ1)

 يف اذك :لاق ثيح يطويسلا نع (455 /8) ؛حيتافملا ةاقرملاا هباتك يف يراقلا يلع الم لقن اذكه )١(

 . يطويسلل يراخبلا ةيشاح
 .ملعأ هللاو ءرداصملا نم يدل رفوت اميف ثيدحلا اذه دجأ مل (؟)

 يناربطلا هاور )١1١7/4(: «دئاوزلا عمجمل يف يمئيهلا لاق :(1788) ؛ريبكلا) يف يناربطلا اور قرف

 . فعض هيفو ةقث وهو .يقلاطلا ليعامسإ نب قاحسإ ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو
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 قحلا كيريو .ًاديق نيدلا يف تابثلاو :ةبق مالسإلاو ءآنبل ملعلا كيريف «ةمئاق ًاروص
 . ىهتنا .ةروصلا لبقي ال ىلاعت هنأ عم ةروص يف ىلاعت

 باجح ىندأ نأ ملعا :«ةيكملا تاحوتفلا» نم نيتسلاو نماثلا بابلا يف لاقو

 دبعلا نهذ يف عقي يتلا ةروصلا وه لجو زع هبر تاذ هنك ةفرعم نع دبعلا بجحي

 اهنإف ؛«نهذلا يف عقت يتلا ةروصلا كلت نيع وه ام ىلاعتو هئاحبس هنإف ءاهيف يلجتلا

 . ىهتنا كلذ نع هللا ىلاعتو تاهجلاو دودحلا اهذخأت «ةزيحتم ةدسجتم

 :اريثك ادشني ناكو

 صرحلا ةدش نم ناسنإلا كلهولو رهظم ريغ ىف تاذلا لانت سيلو

 هللا ءاش اذإ ديعلا ةيؤر امأو ءرهظم ىف الإ رادلا هله كف كادلا لقعت ال :يأ

 ارأ فيك :يأ ؟رأ ىنأ ونا 2 هلوق هيلإ ريشي امك «لقعلا ءارو نم ىهف

 . ةديقملا رهاظملا كلت نع هللا ىلاعتو ؟كبر تيأر فيك نيو
 نم دب ال ناك اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 رادب تسيل رادلا كلت نأ عم ءحيحصلا يف درو امك ندع ةنج يف ةمظعلا باجح

 ءادر الإ مهبر اوري نأ نيبو دابعلا نيب سيلف» :درو دقف ؟ايندلا رادب فيكف ؛باجح

 . ةطاحإلا مدع وه ءايربكلا ءادرو ''”«ندع ةنج يف ههجو ىلع ءايربكلا

 ىري هنأ معز نم لك :لوقي ىلاعت هللا همحر يفصرملا ايلع يديس ثعمسو

 نم هجوب اهب لهجلا مدعو «ةطاحإلا هجو ىلع ةرخآلا يف العو لج قحلا تاذ

 ناك ام قالخ ىلع رمألا ىريو .هنظ أطخ ةرخآلا يف هل رهظي نأ دب الف ءهوجولا

 . نظي
 رس لطبو «ةيبوبرلا ماكحأ تلطبل تاذلا انملع ول :لوقي هنع هللا يضر ناكو

 بر هلل دمحلاو .لابلا يف رطخي ام لك نع كبر هّرنو ء«يخأ اي كلذ ملعاف ءردقلا

 .نيملاعلا

 /1١31(. /2) دمحأو ء(77845) يتمرتلاو ء(0ال4) ملسم هجرخأ 2030(

 .(18*) ملسمو ء(8541/) يراخبلا هجرخأ (؟)
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 تاقولخملاب قلاخلا داحتا مهوت نم باوج
 اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت

 يف لجو زع هللا وه ديعلا رصب هيلع عقو ام لك نأ مهوتي نم هب تبجأ اممو
 كلذ نأ نيمعاز ءةقلطملا ةدحولا لهأ نم هنأ يعدي نم ضعب هيلع امك ءرمألا سفن
 .ةهجلاو زيحتلا [ب /771 نع ىلاعت «قحلا هيزنت ةلمج نم

 هيلع عمجأ امع ًالضف «لحنلاو للملا لهأل فئاخم بهذم اذه نأ :باوجلاو
 دوجولا نأ ىلع فشكلا لهأ عمجأ دقو :نونمؤملاو ءايلوألاو «نولسرملاو ءايبنألا

 لج قحلا ملع يف لزي مل هلك ملاعلا نإف ءادبأو ًالزأ برو دبع دوجوب الإ لقعي ال
 ءالعو لج قحلا ملعل حاتتفا ال امك ''”[و] ءًانكمم هتاروطت فالتخا ىلع ءالعو
 لوقلا ثحبم يف هطسي يتأيس امك .هب هقلعت ثيح نم ءهمولعمل حاتتفا ال كلذكف

 . ملاعلا ثودحي

 ًامولعم ملاعلا لزي مل :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 نم مهجارخإ مهايإ هقلخد دارملاو ءءيش هنم هملع نع بزعي ال ءالعو لج قحلل
 دعي الإ مهريغ الو ءمهسوفن اودهش امف «ةداهشلا ملاع ىلإ هملع ةرضح نونكم
 ىناعت هللا معنأ ام رادقم اوفرعو ءدوجولا ةذل اوقاذ كانهف «بيغلا ملاع نم مهجارخإ

 قلعت لصأ ثيح نم ؛ىلاعت قحلا دنع ملاعلا نأ ملع هانركذ ام مهف نمو «مهيلع هب

 .ًادوجوم هنوك لاح يفو ءًامودعم هنوك لاح يف ؛ءاوس دح ىلع [أ/15] هب ملعلا

 دبعلا لابب رطخ ءيش لك نأ ىلع ةعامجلاو ةتسلا لهأ عامجإ ركذ مدقت دقو

 تماق اذإف ؛ةعاسلا مايق ىلإ ةعامجلاو ةتسلا لهأ داقتعا اذه «هفالخب ىلاعت هللاف

 يف مهل ناك امم ىلعأو ىفصأو قرأ ءرخآ رمأ مهبر ةفرعم يف قلخلل ناك ةمايقلا

 رادلا يف ىلاعتو هناحبس مهبرل نينمؤملا ةيؤرب تءاج دق صوصنلا نِإَف ءايندلا راد

 اهيلع ملكتن ىتح ةيؤرلا كلت ةيفيك فرعي ال نكلو ءاهب ناميإلا بجوف «ةرخآلا
 .ةرابع اهحضوت ال ةيقوذلا رومألا نع فشكلاو ءنآلا

 )١( ةماقتصال ةدايز النص 
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 ةقلطملا ةدحولا لهأ مهنأ نوعدي نيذدلا ضعبلا كتلوأ هللاو رسخو باخو

 .هدابع اهب هللا فلك يتلا ماكحألاو عئارشلا دعاوق عيمج اوضفر دق 2'”نأ

 ناطلس اذ تنك ول :لوقي ناك هنع هللا يضر '"'دينجلا مساقلا ابأ نأ يتأيسو

 هتكئالمو هللا ءايبنأ كلذب يفني هنأل ؛هللا الإ مثام :لوقي نم لك قتع تبرضل

 .نيملسملا عامجإب رفك كلذو تافصلاو ءامسألا ماكحأ عيمج لطعيو ؛هماكحأو

 . ىهتنا

 ؟نوكت نم :هل تلقف «ضيرم انأو مجعلا ءارقف نم صخش َىّلَع لخد دقو
 انأو ءريزتخلا انأو ءيبنلا انأو ءهللا انأ :لاقف ؟فيك :هل تلقف «سيلبإ انأ :لاقف

 هيلع دهشي نم دجأ ىتح اهب هكسمأ ةوق يدنع تيأر امو .دوجولا يف ءيش لك
 :لاق ؟تلق ام تلق فيكف :هل تلقف ءمعن :لاقف ؟لقعلا رضاح تنأ :هل تلقف

 نإ :هل تلقف ءعجري هيلإو هللا الإ كانه نكي مل نيح هللا نع ردص هلك دوجولا نأل

 :هلوقب قولخم هنأب حرص هنإف ؛هريغ نع ًالضف هنع سيلبإ هّزنت دق ءدساف داقتعا اذه

 هداقتعا ىلع ينقرافو ءًاباوج قيدنزلا اذه دجي ملف 1١[ :فارعألا] «ِراَن ني تدلل

 يف جورخلاو كايإو كلذ [ب /7ا/] ملعاف «ةيفاعلا هللا لأست «ثيبخلا دسافلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ نع كداقتعا

 .ملعأ هللاو خلإ . . . . دق مهنأل :يأ (دق نأ) :هلوك )١(
 قالطإلا ىلع ةيقوصلا ريبكو ةقئاطلا ديس مساقلا وبأ زازخلا يدادغللا دنجلا نب دمحم نب دينجلا (؟)

 دحأ لاق ءزخلاب لمعي ناك هتأل زارخلاب دينجلا فرع «دنواهن نم هيبأ لصأ دادغيب هآشنمو هدلوم

 نوملكتملاو هتحاصفلت ءارعشلاو هظافلأل هسلجم نورضحي ةبتكلا هلثم يانيع تأر ام :هيرصاعم

 هنامز يف ايندلا مامإ :هفصو يف ريثألا نبا لاقو ءدادغيب ديحوتلا ملع يف ملكت نم لوأ وهو هيناعمل
 ال هقفني ملو ثيدحلا بتكي منو نآرقلا ظفحي مل نم ةنسلاو باتكلاب طوبضم انقيرط همالك نم

 ءاتغلاو ةيهولألاو ديحوتلا يف وه ام اهنمو .هناوخإ صعب ىلإ هبتك ام اهنم *لئاسر» هل ءهب ىدتقي
 .(ه 791/) ةنس يقوت «ةريغص ةلاسر «حاورألا ءاود5 هلو ,ىرخأ لئاسمو
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 هلمزت نأ مهوتي نم باوج

 هتاذب لوزن ايندلا ءامسلا ىلإ ىلاعت

 ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك انبر لزني» د ل ا

 نأ معزيو «هتاذب لوزن هنأ ءدرو ام رخآ ىلإ ''”:هلاؤس هيطعأف لئاس نم له :لوقيف

 هيبشتلا ةفص يف ىلجتي ىلاعت ىحلا نأ معزيو «ةيديلقتلا تاذلاب فصوت اتاذ ىلاعت هل

 نأ ىلاعت قحلل نأ معزيو ؛ىلاعت هتدهاشمب اوذذلتيو مهيولقب هوري ىتح .هدابعل

 ءاهيف هدابعل ىلجتيو «ىربكلا يف امل ةعماج «ىرخأ اتاذ ةيدحألا هتاذ نم رصتخي

 يتلا ةروصلا يه اهنأو ءاهتروص ىلع مدآ قلخ يتلا ةروصلا يه ةروصلا هذه نأو

 وأ ا ا ىري نأ ايؤرلا ريخاا ازيا" ريب اهبلإ .لاضأ امك دمانم يف: ضانلااهاري

 ىهتنا . "”8هماتم يف هيبن

 . حطشلا لهأ نم كلذ عيمج تعمس امك

 ام :دحلملا اذهل لاقي هنإ مث ءلاحب زوجي ال دساف داقتعا اذه نأ :باوجلاو

 رصتخا :هل لاقي كلذكو ءهل دهشي ًادحاو ًاليلد هل دجي الف ؟هتلق ام ىلع كليلد

 لهف ؛تافصلا نم ىربكلا يف امل ةعماج .ىرخأ ًاتاذ ةيدحألا هتاذ نم ىلاعت قحلا

 مأ ءمالكو رصبو عمسو ؛ةردقو ةدارإو «ملعو ةايح نم «تافص الي ىربكلا تراص
 ؟اهريغ وأ اهنيع يه لهو ؟عرفلا مكحب وأ .لصألا مكحب اهيف ةيقاب تافصلا هذه

 :ةلكلاب ""”ييحلذلا ةتوحت نفح ةظلو

 ىلع هسفن ىلإ هفصي مل ام العو لج قحلا ىلإ فيضت نأ كايإو كلذ ملعاق
 دقو ءريكألا ميحجلا لخدتو رفكت وأ ,ةعامجلاو ةنسلا لهأ قرافتف ءهلسر ةنسلأ

 نيمدقألا ةيفوصلا ضعبتو «'*؛*جعلا ةديسل «دهاشملا حرش» يف كلذ وحن تيأر

 ,(7/58) ملسمو :ء(0197)و )١١98( يراخبلا هجرخأ )1١(

 .(39ص) هجيرخت مدقت (؟)

 . ةلطابلا يأ :ةضحادلا (*)

 اهل ؛ةيهلإلا راونألا علاطمو ةيسدقلا رارسألا دهاشم# اهمساو يبرع نبا نيدلا يحمل ةلاسر دهاشملا (4)

 - تمس يهو (ه857) ةتس رفص يق اهفيلأت نم تغرف دقو .روكذملا حرشلا اهنم .حورش ةدع
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 يذلا هللا وهام ءعراشلا هتعنو هفصوب ءاج يذلا هلإلا نأ ملعا :هظفلو أما“

 لب «هتافص نم ءيش ليوأت ىلإ جاتحي ال لقعلا هكردأ يذلا هلإلا ذإ ؛لقعلا هكردأ

 يف لاطأو .هوفرعيو هودبعيل ؛اهيف هدابعل ىلاعت لزنتي ءاهلك انتافصب فوصوم وه
 .كلذ

 تافصو «ةيلصألا تاذلل اهلك هيزنتلا تافص لعج هانلق ام فرع نمف :لاق مث

 نأل ؛تافصلا تايآ نم ءيش ليوأت ىلإ جتحي ملو ؛ةيعرفلا تاذلل اهلك هيبشتلا

 تاقفص يف دايعلا لوقعل لزنتي ال ىلاعت قحلا نأ :داقتعا نم الإ انءاج ام ليوأتلا

 ىلع مدا ٌىلَح ىلاعت هللا نإ» ثيدح ليوآت مدقت دقو ءهيف ام ىفخي الو

 رمألا وه هنإف ؛كلاب يف هتليخت ام لك نع كبرل ًاهزنم نكو .هعجارف ''”«هتروص

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ةرخآلاو ايندلا يف قحلا

 تنلأ اهبو بلح ىلإ دادغب نم تلقتلا ؛ةلضاف ةقوصتم «ةيدادغبلا مساقلا يبأ نب سيفنلا تنب مجعلا 0 -

 )١191/5(. نونظلا فشك رظنا ء(ه857) ةنس دعب تيقوت .روكذملا حرشلا

 .(59ص) هجيرخت مدقت )١(



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيغشكلا دعاوقلا 5

 ملاعلا نأ مهوت نم باوج

 ىلاعت هلل مولعم هنإ ثيح نم ميدق

 هللا ملع ٌُمولعم هنإ ثيح نم «تاذلاب ملاعلا مدق مهوتي نم هب تبجأ اممو

 ملاعلا نأ معزيو ءهمولعمل حاتتفا ال كلذكف ؛ىلاعت هملعل حاتتفا ال امكف .ىلاعت

 .دوجولا يف ىلاعت قحلل واسم

 قحلا ٍمِلِع ٌمولعم هنإ ثيح نم تاذلاب ملاعلا مدق داقتعا زوجي ال هنأ :باوجلاو

 هل ملاعلاو ءهتاذل دوجولا بجاولا ةبترو «ةيلعافلا ةبتر هل ىلاعت قحلا نإف ؛ىلاعت

 ةبترو «ةيلعافلا ةبتر ىلإ ملاعلاب ىقري نأ دحأل نكمي الو «ةيلوعفملاو ناكمإلا ةبتر

 يلازغلا دماح يبأ مامإلا لوق ذئنيح حصف ءادبأ [ب /78] هتاتل بوجولا بجاو

 مدق ناتبتر الإ انل ''ٌجث ام هنأل ؛ناك امم عدبأ ناكمإلا يف سيل :ىلاعت هللا همحر

 ام ىلاعت قل ولف «ثودحلا ةيتر هل ملاعلاو ءمدقلا ةبتر هل ىلاعت قحلاف .ثودحو

 ةياغ يف هنع هللا يضر يلازغلا مالكف ؛ثودحلا ةبتر نع جرخي الف «قلخ

 . حوضولا

 ةاواسم داقتعا زوجي ال :لوقي ىلاعت هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 دافتسم ملاعلا دوجو نأل ؛هوجولا نم هجوب مدعلاو دوجولا يف ىلاعت قحلل ملاعلا

 ةبترلا يف ىلاعت نحلا ملاعلا ٌةاواسم لاحملا نمف «ىلاعت هللا وهو ءهدجوأ دجوم نم

 دجوملا ةقيقح نإف ؛هل حاتتفا ال يذلا «ىلاعت هملع مولعم وه ملاعلا ناك ولو

 دجوي نأ ال ؛مودعملا وهو ءدوجولاب هسفن دنع ًاقوصوم نكي مل ام دجوُي نأ :هريغل

 .ىهتنا .لاحم كلذ نإف ؛الزأ ًادوجوم ناك ام

 باتك نم رارسألا باب يف نيدلا يحم خيشلا لوق ''7[كلَد] ديؤيو

 ٌدوجو كلذ ىضتقال ؛دوجولا يف ىلاعت قحلل ًايواسم ملاعلا ناك ول ::تاحوتفلا»

 ,متام :(ب) يف )١(

 .صنللا اهيضتقي ةدايز (؟)



 وب ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 مدقلا ٌةيتر هل ٌملاعلا ناك ول''”[و] هتاثدحم نم ءيش هنم رخأتي ملو «هتاذل ملاعلا

 . عفادت الف عقاو مدعلاو ءهيلع مدعلا لاحتسال

 ىنأو «لزي مل ملاعلا نأب لئاقلا الإ للعلاب لاق ام :ًاضيأ بابلا اذه يف :لاقو

 .ىهتنا .ٌمدُق يبوجولا دوجولا ةبتر يف هل امو ءمدقلا ملاعلل

 مدق مهوت نم ةهبش نأ ملعا :«تاحوتفلا» نم نيعستلاو ثلاثلا بابلا يف لاقو

 قلاخلاو ءبوبرملاو برلا نيب يذلا يونعملا طابترالا ٌُدوجو :ةفسالفلا نم ملاعلا
 بلطي قلاخلاو .بوبرملا بلطي برلا ذإ ؛ءامسألا رئاس نم امهريغو «قولخملاو
 برلا لقعي الو «ةميدق ءامسألا نوكل ؛ًالزأ قوزرملا بلطي قزارلاو «قولخملا

 .قولخملاو بوبرملا دوجوب الإ ًالثم قلاخلاو
 ال هنأ ةفسالفلا نع باغو ءملاعلا مدق مهوت نم هنم لخد يذلا بابلا وه اذهف

 وه ىلاعت هللا نإف ؛العو الج قحلل ملاعلا "”ةاواسم طابترالا اذه دوجو مزلي
 طابتراب دارملا نأ ملعف :لاق مث كلذ يف لاطأو .ىلاعت هلوعفم هلك ُمَلاَعلاو «لعافلا

 ال ةدايسي ةيدويع طابترا قحلاب طبترم ملاعلا نأ : ىلاعت قحلا ءامسأب [أ/؟15] ملاعلا

 تاوهم يف رورغلا مدق هب تلز هانلق ام دقتعي مل نمو «ةبترلا يف ةاواسم طابترا

 راقتفالا نيعب ىلاعت قحلا ىلإ رظنت لزت مل يهلإلا ملعلا يف ةتباثلا نايعألا ذإ ؛فلتلا

 نيعب اهئاعدتسا ىلإ رظني ىلاعت قحلا لزي ملو ءدوجولا مسا اهيلع علخيل ؟الزأ
 اهدوجو لاحك اهمدع لاح يف اهل ابر ىلاعت لزي ملف ءاهلاؤس ىلإ اهبيجيل ؛ ةمحرلا
 . ىهتنا . مئاد ىلاعت هل دوجولا نأ امك ٌمئاد انل ناكمإلاف ءءاوس دح ىلع

 بلطي هتيأر رمأ لك :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 لكو ءامحارو ًارفاغو ًاهلإ ىلاعت هنوك ثيح نم وهف ؛ةيهلإلا تارضحلا نم نوكلا

 ىلاعت هنوك ثيح نم وهق ؛ينغلا وأ دحألا مسالاك نوكلا بلطي ال هتيأر رمأ

 كل ققحتي نازيملا اذهب هنزف ءءامسألاو تافصلا نم كاتأ امهمف ءاتاذ [ب/؟4]

 . هيف رمألا

 مهيف مكحتل اهتارضح لهأ بلطت ةيهلإلا ءامسألا نأ نم هومتلق ام :هل تلقف

 .لولعملاو ةلعلا يهاضي دق ءواضم

  صنلا اهيضتقي ةدايز )١(

 .ىهتنا ءطابترالا اذه دوجو نم مزلي ال هلعل :(أ) شماه يفو ؛نيتطوطخملا يف اذك (”)



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا 4م

 «ةفسالفلا دنع نايدوجو نارمأ لولعملاو ةلعلا نأل ؛امهل هاضم سيل :لاقف

 .طلغلاو يدلو اي كايإف «ةيدوجو ال ةيمدع ةبسن اندنع يهف اهوحنو ةيهولألا امأو

 هنإ ثيح نم ًالزأ ملاعلا دجوم ىلاعت قحلا نإ :لاقي نأ زوجي لهف :تلقف

 . ميدقلا هملع ٌمولعم

 الو ءلزأ ءايشألا ردقم ىلاعت هنإ :لاقيف .كلذ زوجي ال :هنع هللا يضر لاقف

 ءدجوم ىلاعت قحلا نوك نأ :كلذ نايب ءلاحم كلذ نأل ؛ًالزأ اهدجوم هنإ :لاقي

 نم ًاذإف ؛دوجوم وه ام دجوي نأ ال .دوجولاب ًافوصوم نكي مل ام دجوي نأ وه امنإ

 هللا نم ديفتسملا ملاعلا :انلوق ىلإ عجري هنأل ؛دوجولا يلزأ ملاعلا نوكي نأ لاحملا

 .دوجولا هللا نم ديفتسم ٌريغ دوجولا
 عم ؟لولعملاو ةلعلاب مهلوق يف ءامكحلا ىلع هب ةيرعشألا عنش ملف :هل تلقف

 . ةلع كلذب يهلإلا ملعلا قبس مهلعج يف مهمزلي ءامكحلا ىلع هب اوعنش ام نأ

 ةلعلا ظفل قالطإ ثيح نم الإ ءامكحلا ىلع اوعئش ام ةيرعشألا نإ :لاقف

 «تافصلاو ءامسألا نم ىلاعت قحلا ىلع قلطت نأ انل زوجيال هنإف ؛ىلاعت هللا ىلع

 يف مهمزلي ةيرعشألا هنم بره يذلاف الإو ءهلسر ةنسلأ ىلع هسفن ىلع هقلطأ ام الإ

 الو هتاذب مولعملا نوك بلطي ملعلا قبس نإف ؛مولعملا كلذ '''نوكل ؛ملعلا قبس
 يف هّتلع ٍلولعملا ةاواسم مزلي ال امك مزلي الو ءردقم نوك امهنيب لقعي الو ؛دب

 وأ ءملعلا قبس ناك ءاوس «ةبترملاب اهلولعم ىلع ةمدقتم ةلعلا ذإ ؛لاوحألا عيمج

 .اديأ هقلاخ ةبتر يف نوكي نأ حصي ال قولخملا نأ ملعف ءالعو لج قحلا تاذ

 . ىهتنا

 ؟ءاملعلا مالك يف يراجلا لزألا ةظفل لولدم امف :هل تلقف
 لوأ ال ىلاعت قحلا ذإ ؛ةلوقعملا ىلاعت هلل ةيلوألا يفن نع ةرابع وه :لاقف

 اهتطيح تحت نوكيف :هيلع مكحت ةيلوأب ال لوألا وهق «ةلوقعم ريغ هتيلوأف ءهدوجول
 .ملعأ ىلاعت هللاو «ةقولخملا تايلّوألاك اهنع ًالولعمو

 بر هلل دمحلاو ءهعجارف لقتسم باتك يف كلذ ىلع مالكلا انطسب دقو

 . نيملاعلا

 .نوكب :(ب) يفو (أ) يفاذك )1١(
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 ىلاعت هتاذ يف ملاعلا لولح مهوت نم باوج

 رمأ امل ىلاعت هللا نأ لاحلا ةبلغب ةبيغلا بايرأ نم مهوتي نم هب تبجأ اممو

 نأ ىتح ىلاعت هتاذ ريغ مث ام هنأل ؛هتاذ يف هدجوأ نكي مل نأ دعب ملاعلا دجوأ

 :رعش تيب هتاجانم يف هتبيغ لاح يف دشنأ مهضعب

 [1/؟8] عطاق تنأ الو عوطقم تنأ الو 2 ةعطق كتاذ سفن نم ىرولا تعطق

 موقلا عمجأ دقف ؛نيملسملا عامجإب هداقتعا زوجي ال مالكلا اذه نأ :باوجلاو

 ةبسانملا دوجو هماهيإل ؛ءايشألل ردصم ىلاعت قحلا نإ :لاقي نأ زوجي ال هنأ ىلع

 رقتفم وه نم نيبو ءاهلبقي ال نم نيبو ةيلوألا لبقي نم نيبو ؛بجاولاو نكمملا نيب
 تاذ نع ارداص ناك ملاعلا نأ ولو «هتاذب ينغ وه نم نيبو هريغ ىلإ هداجيإ يف

 عرش انل دري ملو ءهقلاخ مكح همكح ناكل .مدقت امك [ب /؟١] العو لج قحلا

 نوكي نأ الإ «ءايشألل ٌردصُم هنأ هيلع قلطي نأ زوجي ىلاعت قحلا نوكي .نذإلاب

 .هب سأي ال اذهف ءنك :هل ىلاعت قحلا لوق نع رداص هنأ دارملا

 لكس اذإ بدألا نم :لوقي ىلاعت هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 ىلاعت هللا نإف ؛ملعن ال :لوقي نأ ؟ىلاعت هللا هب ءاج نيأ نم ملاعلا نع اندحأ

 .ىهتنا .اندوجو ىلع ةقباسلا انلاوحأ نم ًائيش ملعن ال انتاهمأ نوطي نم انجرخأ

 امل ٌةقفاوم تانئاكلا دجوأ ىلاعت هللا نإ :لوقي رارم هنع هللا يضر هتعمسو

 اهل ملع ال امك ءاهسفت دنع اهنايعأ يف دوجو اهل نكي مل نأ دعب ءملعلا هب قيس
 بجاو ينغب .ءزجاع ريقف نكمم طابترا :هناحبس اهدجومب تطينأ اهنإ مث ءاهسفنب
  ىهتلا ىلاعتو هناحبس هب الإ دوجو اهل لقعي الو ءزيزع يوق دوجولا

 : هيف لاقي له ملاعلا نع هنع هللا يضر يبرعلا نبا نيدلا يحم خيشلا لتس دقو

 مدعلا نأل ؛ىلاعت هللا ىلع هقالطإ زوجي ال اذه :لاقف ؟لجو زع هللا نع رداص هنإ

 نوكيف ءالعو لج قحلا نع ًارداص نكملا ناكل ؛هيلإ راشي ايدوجو ًارمأ ناك ول

 كلذو «لزألا يف ةمتاق ةيصخش نيع هل نوكيو ءدوجو ىلإ دوجو نم ًارداص

 . ىهتنا . لاحم
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  «نك# :هلوقب مودعملل ىلاعت قحلا ةيطاخم تحص فيك :ليق نإف

 تانكمملل لاق هنأ هتردق نمو «ريدق ءيش لك ىلع ىلاعت هللا نأ :باوجلاف

 نونكم نم يرهظا :هانعم نم ام ىلاعت هملع يف اهدوجوو ءاتدنع اهمدع لاح يف

 زع هللا ملع قلعتي نيع هيف سيل ضحملا مدعلاف الإو «ةداهشلا ملاع ىلإ يملع

 هللا ءاش نإ ءابيرق هطسب يتأيسو .مهفاف هملع يف اهتوبث مدعل ؛هنم اهداجيإب لجو

 «ْمُث كي مل هل ليق يذلاو ءمدعل نك لئاق نم يبجع :نيدلا يحم خيشلا لوق دنع

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هعجارف هرخآ ىلإ



 الا ةيهلإلا تافصلا ىناعمل ةحفوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 الول هنأ مهوت نم باوج
 هتينادحو تفرع امل ىلاعت هلل انديحوت

 لج قحلل انديحوت الول هنأ مهريغ وأ حطشلا لهأ نم مهوتي نم هب تبجأ اممو

 فرعأ نأ تيبحأف فرعأ مل ًازنك تنك» :ثيدحب لدتساو «ةهتيئادحو تمهف ام العو

 . ىهتنا ."''ينوفرع يبف قلخلا تقلخف

 امك دحوم ديحوتب ال «هسفنب دحاو ىلاعت قحلا نأ ىلع عامجإلا نأ :باوجلاو

 .يسفنل دحاو يننأ اوفرع :يأ ءمهسفنأب ال :يأ (ينوفرع يبق) :هلوق هيلإ راشأ

 امك هريغ ىلإ هتافص دوجو يق رقتفم قحلا نأي َنَدؤُي امير حطاشلا اذه مالكو

 ال هنإف ؛ىلاعت هللاب لهاج نم قدص مالك وهف ؛ةبوجألا لوأ هيلإ ةراشإلا ترم
 للملا عامجإب ىلاعت قحلاو ءهسقنل هسفن يف ًادحاو نكي مل نم قح ىف الإ حصي

 هتينادحو تناك ول ذإ ؛هل نيدحوملا ديحوتب هتينادحو تسيلو ءهسفنل دحاو اهلك
 ذه ريثأتل الحم هزنملاو سدقملا وه يذلا ىلاعت قحلا ناكل ءنيدحوملا ديحوتب
 اهدجت داكت ال كنإف ؛ةبيجعلا ةتكتلا هذهل يخأ اي نطفتق .لاحم كلذو ءهيف دحوملا

 . باتك يف

 00 رو احا وع امف :لئاق لاق نإف

 0 هَل آل مَآ هلأ دهم» : ىلاعت هلوق ليلدلا نم :باوجلاف
 هل هنأ 0 ربخأف [18 :نارمع لآ] [أ /55] «ريلأ اوُنوَو

 0 امنإف هدابع امأو «ةيهولألا يف ًادحاو ىلاعت هنوك نع ربخملا

 هتداهش عم اودهشي نأ مهل حصي الو .هبيغ ةرضح نم مهدجوأ امل هسفنل ىلاعت

 ىلاعت هتداهشب مهملع دعب نودهشي امنإ ءاهل حاتتفا ال ةرضح يف هسفنل ىلاعت

 الو هي يبنلا مالك نم سيل هنإ ةميت نبا لاف )07١/١(: «ةنسحلا دصاقملا' يف يواخسلا لاق )١«(

 رارسألا رظناو «ينالقسعلا رجح نبا يأ انخيشو يشكرزلا هعيتو فيعض الو حيحص دنس هل فرعي

 ةعوضوملا ثيداحألا نع ةعوفرملا ةعيرشلا هيزئتو ء(؟ا9ل )١/ ةعوضوملا رابخألا ىف ةعوفرملا

 .( ١44/10

 3 هنأ
 يب
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 ناعذإلاو فارتعالا ليبس ىلع يه امنإ «ةيهولألاب هل مهتداهش تناكف ؛هسفنل

 . مهقاق

 ولأو :لقي ملو ١8[ :نارمع لآ] يلي اوُنوَْوا# :ىلاعت لاق َمِلف :لئاق لاق اذإف

 ؟ناميإلا

 امنإ ناميإلا قلعتم نأل ؛ناميإلا يلوأ نود ؛كلذ ىلاعت لاق امنإ هنأ :باوجلاف

 هب نمؤيف ىلاعت هللا نع كلذ نمؤملا عمسيف هرمأ عوقو نع ةطساوب ربخلا وه
 ىلإ مهتفاضإ نم اندفتساف .رابخإ نع وه سيل ديحوتلاب هفن نع ىلاعت هرابخإو
 لهأ مه انه ملعلا يلوأب دارملا نأب ءانل ىلاعت هللا نم ٌمالعإلا ناميإلا نود ءملعلا

 نم ال ءيرورضلا وأ ءيرظنلا ملعلا قيرط نم كلذ مهل لصح نيذلا .ديحوتلا

 «رليلا اولأو# ةكئالملا دهشو :لوقي ىلاعت هنأك ءربخلا قيرط نم كلذ هل لصح
 عقاولا يلجعتلا نم هودافتسا يذلا ءيرورضلا ملعلا نم مهدنع هتلعج امب ؟ يديحوتب

 . ىهتنا .ةلدألا يف حيحصلا رظنلا ماقم مهل ماقو .مهبولقل

 وهو ءواولاب هسفن ىلع ثيل اُنْوُرو9 ةكئالملا ىلاعت فطع ملف :لئاق لاق نإف

 ؟تقولا يف ىتح كارتشالا يضتقي فرح
 نأل ءاهتقو نود ةداهشلا يف الإ كارتشا ال نكلو .«كلذ حيحص :باوجلاف

 . ملعأ هللاو «نامز يف نكت مل قحلا ةداهش



 في ةيهلإلا تافصلا ىتاعمل ةحضوملا ةيفشثكلا دعاوقلا

 نلاعت هلل ةيقوفلا ةجهج مهوت نم باوج

 «(© ئوتسأ شرملا لع نَمتَلا# :ىلاعت هلوق نم مهوتي نم :هب تبجأ اممو
 ةهج نود قوفلا ةهج يف ىلاعت هنأ نم «ماوعلا ناهذأ ىلإ قبسي ام [5 :هط]

 1 . تحتلا

 هداقتعال ؛كلذ لثم عقي الف ءهللاب لهاج نم عقي امتإ كلذ نأ :باوجلاو

 هشرع ىلع ىلاعت هؤاوتسا سيلف ءقئاقحلا رئاسل ةفلاخم ىلاعت هتقيقح نأب مزج

 قلاخلا نوكي نأ حصي الف «تاثدحملا ةفص نع ههيزنت بجي امنإو «قلخلا ءاوتساك

 .ًادبأ قولخملاك

 '”يعاقرلا نب دمحأ يديس نع انغلب دقو
 ميظعلا شرعلا ىلإ كل لوصو ال عجرا :هل ليقف «شرع فلأ ةتامعبس ىلإ تايقوفلا

 يف تلزن مث تعجرف هلي دمحمب صاخ كلذ امئإ «شورعلا عيمجل يواحلا

 زواجت تثكم ول عجرا :يل ليقف ع« ضرأ فلأ هئامعيس تزواج ىتح .«تايلقسلا

 «يضارألا عيمجل ةيواحلا ىربكلا ضرألا ىلإ تلصو ام ءايندلا لامر ددع يضارألا

 ذئم نم «ضرألاو ءامسلا نيب يرجي .لمر نم ًارحب ىلاعت هلل نإ : ًاضيأ لاقو

 ةنيدم هنم ةلمر لك ددعب ىلاعت هلل «ةمايقلا موي ىلإ ايندلا [ب /؟] ىلاعت هللا قلخ

 «نئادملا هذه لوخد نم ةيالولا ُمدق هل ٌقح يلو لكل دب ال ءهذه مكايند ردق

 . ىهتنا مهعئابطو مهباسنأو مهئامسأ ةفرعمو ءاهتاناويحو اهلهأب ةطاحإلاو

 اهيلع علطي يتلا «ىلاعت هللا تامولعم عسو ضعب نم وهف لقئلا حص ثيحو

 . ميلع عساو هللاو «هدايع نم ءاشي نم

 يف دلو ةيعافرلا ةقيرطلا سسؤم دهازلا مامإلا سابعلا وبأ ينيسحلا يعافرلا ىبحي نب ىلع نب دمحأ )١(

 نم ريثك قلخ هبلإ مضناف فوصتو طساو يف بدأتو هقفتو قارعلاب طساو لامعأ نم نسح ةيرق

 لاحرلا طحم نآلا ىلإ هربقو اهب يفوتو حئاطيلاب نكسي ناكو ريبك داقتعا هب مهل ناك :ءارقفلا

 .(ه 01/4) ةنس يقوت .هعابتأو هتقيرطبو هب ةصاخ ًابتك نوريثك فنص دقو هتقيرط يكلاسل

 ىف تدعص :لاق هنأ هنع هللا ىضر ؟
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 لمأت نم :لوقي هللا همحر ''”يطوطشدلا رداقلا دبع خيشلا يديس تعمسو

 يتلا ىلاعت هللا تامولعمل ةبسنلاب وهف «ًايهانتم هدجو مهلك قلخلل لوقعملا دوجولا

 .ىهتنا . لفس الو هل فقس ال ءءاوه يف ةرئاط ةرذك ؛ىهانتت ال

 فلأ ةئامعيس برص ول لب «يعافرلا نب دمحأ يديس نع قبس ام ديؤي اذهو
 هملع ام ددعو «رجشلا قاروأو لامرلا ددع ءاهلثم يف ضرأ فلأ ةئامعيسو « شرع

 لاح ناسل لاقلو ءهروصحم ءيش ىلع رمألا فقول [أ1/77] تاقولخملا نم قلخلا

 ؟ًاضيأ كلذ ءارو امف :هبحاصل لوقي نأ نكمي :لقعلا

 نولهاج قلخلا بلاغ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 الإ «موقلا دتع اهيلع حلطصملا ىلاعت هتمظع نم ًائيش قرعي الو «لجو زع هللا ةمظعب

 هقوف دهشي دبعلا ماد امو «ضفخلاو عقرلا دح زواجتو ءاهعمجأ راطقألا نم ذقن نم

 . ىهتتا . لجو زع هللا ةمظع فرعي مل وهف ءاهيلع رارقتسالا حصي ءاضرأ هتحتو ًافقس

 :ىلاعت هللا همحر افو نب يلع يديس لوق هديؤيو

 عفرلاو ضفخلا دح تزواجت دقو اهعمجأ راطقألا نم تذقن دقو

 «ىلاعت هللا ةمظع راهظإو :ةمعتلاب ثدحتلا باب نم ءهيلع هب هللا معنأ ام ُرُكَدَي

 ًاملع تطحأ امف كلذ عمو ءميظعلا نالوجلا اذه توكلملا يف تلج :لوقي هنأكق

 . ىلاعت هللاب

 هللا نإ» :ًاعوفرم «لوصألا رداون» يف "”يذمرتلا [ميكحلا] هاور ثيدح يفو

 امك هتوبلطي ىلعألا الملا نإو راصبألا نع بجتحا امك لوقعلا نع بجتحا ىلاعت

 . ىهتنا ."”همتنأ هنوبلطت

 لوبقملا هللاب فراعلا فيفعلا درجملا دّقتعملا رمعملا خيشلا يطوطشدلا دمحم نب رداقلا دبع )١(

 رشتنا ةيفوصلا مالكو نآرقلا عامس بحي ًاغْشَقَتم ناك ةينامثعلاو ةيسكارجلا نيتلودلا يف ةعافشلا
 رباكأ نم عامشلا نيدلا نيز خيشلا لاق .ًالاوحأو تامارك هتم نودهاشي اوناكو نييرصملا نيب هداقتعا

 .(ه4714) ةنس يفوت .لاوحألا بابرأ

 نيدلا لوصأو ثيدحلاب ملاع يقوص ثحاب ءيذمرتلا ميكحلا هللا ذيع وبأ نسحلا نب يلع نب دمحم 2

 خلب ىلإ ءاجق رفكلاب هيلع اودهشف اهلهأ هيلع ام هيف فلاخ ًاباتك هفنصت ببسي اهنم يفن ذمرت لهأ نم
 ةالصلا»و «ةنونكملا لئاسملا»و ؟نيدحو ملا سرغاا هتافلؤم نم بهذملا يف مهايإ هتقفاومل هولبقف

 ,(ه 570) ةنس يفوت ؛«اهدصاقتمو

 .ملعأ هللاو يدي نيب يلا رداصملا يف الو .؛لوصألا رداوت» نم ةعوبطملا ةخسنلا يف هدجأ مل فرفإ



 ” ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 نبا نيدلا ىحم خيشلا ناكو «تايلفسلا ةهج يف ىلاعت ىحلا نوبلطت امك يأ

 ىلاعت هللا سيل :لوقي نمؤملا نأ رومألا بجعأ نم :لوقي هنع هللا يضر يبرعلا

 . ىهتنا ةبقارملا لاحك هريغو «ءاعدلا ىف ىلاعت هل هتبطاخم لاح قوفلا

 لع نمحَيلا # :ىلاعت هلوق نع ةرم هنع هللا يضر نيدلا يحم خيشلا لثس دقو

 :دشنأف [0 :هطل 4م كوتش شمل
 ٌلومحم نمحرلاب هللاو شرعلا

 ةردقمو ٍقولخمل ٍلوخ ُْيأو

 ةبترقو لاوقأو ٌحورو مسج
 ممهملعي هللاو ٌةينامث مهو [ب /8]

 مههتنزاخو ٌنوضروْدمحم

 انه سيل ٌليفارسإ لاكيمب ىحلأو
 هّتروص ٌتققح نإ شرعلا وه اذه

 لوس لوف انو ودنا

 ٌليزنتو ٌعرش هب اج ءالول
 ليصفت تن يذلا ريغ ٌمَلاَم
 ليوأتٍهيفاَمٌةعيرأ َمويلاو

 ليربجمئليلخ ِ و ُمدآو

 لومأم نمحرلا هب ىوتسملاو
 . ىهتنا

 يف ءاوتسالا هيلع عقو يذلا شرعلا ةقيقح وه رومألا هذه عومجم نإ : يأ
 هذه تعمتجا اذإف ءقلطملا ءاوتسالا هيلع عقو يذلا ميظعلا شرعلا ال «فيرصتلا

 . هيف هقلاخ فيرصت هيلع ىوتساو «قاس ىلع شرعلا ماق رومألا

 كلُملا وه ناك امل ىلاعت ىحلا نأ يخأ اي ملعاو :لاق مث كلذ يف لاطأو

 هتاذ نأ عم :هجتاوحل اهيف هدبع هلصقي ءةنيعم ةرضح نِم كلملل دب الو :ميظعلا

 هدابعل ركذ مث ءاشرع قلخي نأ ىلاعت هل ةبترملا تضتقا ؛ًالصأ ناكملا لبقت ال ىلاعت

 انبر لزني) : 6 هلوق ريظن هباجأ هيف هلأس نمف «هدنع رضح : يأ هيلع ىوتسا هنأ

 لتبم نم له ءهلاؤس هيطعأف لئاس نم له :لوقيف «ةليل لك ايندلا ءامس ىلإ

 .ثيدحلا '''«هيفاعأف

 تدرو امنإو ثيدحلا اذه نم تسل اهتإف ؟هيفاعأف لتيم نم له» : هلوق نودب هجيرخت مدقت ثيدحلا 2.00(

 تناك اذإ» :هصنو «نابعش نم فصتنلا ةليث يف ءاج اميف )١1788( هجام نبا هجرخأ رقحآ ثيدح يف

 ىلإ سمشلا بورغل اهيف لزني ىلاعت هللا نإف اهراهن اوموصو اهليث اوموقق نابعش نم فصنلا ةليل

 - الأ « هيفاعأف لتيم نم الأ .هقزرأف قزرتسم نم الأ ءهل رقغأف رفختسي نم الأ : ل اوقيف ايثدلا ءامس



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا فا

 عرشلا نكلو ءراهن وأ ليل نم تقو لك يف هدبع ءاعد عمسي ىلاعت هنأ عم
 كلذ مكح ىضقتنا اذإف ءدابعلا لوقعل الّزنت ؛ماكحألا نم ريثك يف فرعلا ىلع يرجب

 نيبو مهنيب باجحلا مهلادسإو ءايندلا كولم بكوم ضاضفنا ةباثمب ناك «ءادنلا

 هلّزنتو «كلذ هدايعل ىلاعت هركذ الولو .ىلعألا لثملا هللو ءمهمادخو مهتيعر

 نإف ؛هجئاوح يف هبر لاؤس ىلإ هجوتي نيأ يردي ال ءأرتاح مهدحأ يقبل مهلوقعل
 اًمْو# :ىلاعت هلوق يف امك [1/18] ةدابعلا يف بتارملل الإ قلخلا قلخ ام ىلاعت هللا

 نع ىلاعت هئانغل ؛نايعألا نود [35 :تايراذلا] *جت) نوُدبتيل اَّلِإ ىنإلاو َّنْلْل تقلع
 . ىهتنا . نيملاعلا

 .قادحألا رونب بتكي ميظع مالك وهو

 نوبوجحملا ناك امنإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 قحلا نأل ؛قوفلا ةهج يف الإ هبر دهشي مهدحأ داكي ال «ىلاعت هللا ةمظع نع

 ىلاعت هللا نمي نأ الإ مهللا ءةهج يف الإ هبر لقعتي الف ءةهج اذ دبعلا قلخ ىلاعت

 «ديعلا دادعتسا بسحي ءىلاعت هللا ةمظع نع فشكلا روئب هئايفصأ ضعب ىلع

 ريغ نم هدنع تسلا تاهجلا ىواستيف ؛هناميإو هفشك رون يف هلقع رون جردني كانهف
 .تاهجلا هذخأت الو ءرّيحتلا ليقي ال ىلاعت قحلا نأ ًائيقيو ًافشك ملعيو «حيجرت
 . ىهتنا

 نم دارملا نأ ملعا :«تاحوتفلا» نم رارسألا باب يف نيدلا يحم خيشلا لاقو

 ةيانك وه امنإ «ةليل لك ايندلا ءامس ىلإ هلوزن وأ «شرعلا ىلع ىلاعت قحلا ءاوتسا
 .هجئاوح يف لاؤسلاو ءءاعدلاب هترماسمو هتاجانم يف هنذإب '''هدبعب همالعإ نع
 هتافصو ءهتاذ تافص نم هفص هلوزنو ىلاعت هءاوتسا نإف هبوتذ نع رافغتسالاو

 ءاوتسالاب ًافوصوم لزي ملف «عامجإب تاثدحم [ب /41 ءامسلاو شرعلاو «ةميدق

 لبق لوزنلاو ءاوتسالا ةغص نم هلقعتت تنك امف ءءامسلاو شرعلا قل لبق لوزنلاو

 .امهقلخ دعب هلقعت يغبني يذلا يهف ءامسلاو شرعلا قلخ

 مهرماسي ىلاعت وه كلذك ؛هترماسم يف مهل نذأ امكو :لاق مث كلذ يف لاطأو

 ركب وبأ همساو ةربس ىبأ نبا هيق دانسإ اذه :ةجاجزلا حايصم يف لاق ؛رجقلا علطي ىتح اذك الأ اذك --

 .ثيدحلا عضي : نيعم نباو ديحأ لاك ءةربعس يبأ نب دمحم نب هللا ديع نبا

 .هدبعل اهلعل :(أ) شماه يقو ءنيتخستلا يف اذك )١(



 ١ ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 مهنأك هل نولوقيو مهل لوقي ىلاعت وهف «هرخآ ىلإ ''”7لئاس نم له» :ىلاعت هلوقب
 :دشنأو «ىلعألا لثملا هللو ءدحاو سلجم يف

 ٌرِمٌّسلاو ٌرارسألا ةّقوُسلاٌَغعماهل  اهّبتارم تلج نِإو ٌكولملا نإ
 قحلا انربخأ امنإ :ًاريثك لوقي ىلاعت هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 يف لاحم لقنلا هجو ىلع لوزتلا ناك نإو ءايئدلا ءامس ىلإ ةليل لك لزنتي هنأ ىلاعت
 . مهنم دحأ ىلع انسوفن ىرن الو ءدابعلا عم عضاوتلا انملعيل ؛ ىلاعت هقح

 ثيح ىلاعت قحلا ةّيقوف :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 كلذ نع هللا ىلاعت «ناكملا ةيقوف ال ءةيترلاو ةناكملا ةّيقوف اهب دارملا «تدرو ام

 هدصق نمف .لفسلاو ٌولعلا نيب قرف الف «ةبترو ةناكم ةيقوف تناك اذإو ءأريبك ًاولع

 نم مهلوزن نإ :ةكئالملا جورع يف اولاق امك «ةيقوفلا ةهج ًادصاق ناك هدوجس ىف

 يف رطست ال ؛نوفراعلا اهفرعي رارسأ انهو ءقحلا ةرضحل جورع يحولاب ءامسلا

 . باتك

 ال كلذكف .ةهجلا تايثا العو لج قحلل ةيقوفلا تابثإ نم مزلي ال امكف :لاق

 .كلذ ىلع عامجإلا دقعنا دقو .ناكملاو ةهجلا تابثإ شرعلا ىلع هئاوتسا نم مزلي

 « مهفوف ني مُهَيَر َنوواََي# :ةكئالملا يف ىلاعت هلوقب دارملا امف :لئاق لاق نإف

 5١[. :لحئلا]

 ةعجار ةيقوفلاف .مهقوف نم ًاباذع مهيلع لزنُي نأ مهبر نوفاخي دارملا :باوجلاف
 تناك ولو «ىلاعت هقح يف زّيحتلا ةلاحتسال ؛العو لج مهبر ىلإ ال ,باذعلا ىلإ

 نم دبعلا نوكي ام برقأ» :ِيِي هلوقل ناك امل ءالعو لج قحلل ةعجار ةيآلا يف ةيقوفلا

 قحعلا نأ ىلع هتمأ هّبنيل الإ كلذ كلي لاق امف «:ةيصوصخ الو ئنعم ؟'”دجاس وهو هبر
 ِتَوْمَسلا يف ُهَّمَأ َوُهَو## :ىلاعت هلوق ةئيرقب ءهسكع الو لفسلا نود ولعلاب ديقتي ال ىلاعت

 يفو [أ/59] ءهسكع الو ٌولع ةهجب هسفن ىلاعت ٌصخي ملف 1” :ماعنألا] ٍِضْرألا فو

 . ىهتنا . "”«هللا ىلع طَبَهَل لبحب متيلد ول» :ًاعوفرم ثيدحلا

 .(5407) ملسم هجرتحأ (9)

 بيرم ىسنيع وب مل يص رير يي نع - 5 رم بيرغ ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاق :لاق مث ءهنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع (237948) ىذدمرتلا هجرتسأ ()

 - هللا ملع ىلع طبه امتإ :اولاقف ثيدحلا اذه ملعلا لهأ ضعب رسفو ... ىوريو هجولا اذه نم
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 يف هنوكب ًافوصوم هنوك لاح ءمكرهجو مكرس ىلاعت هللا ملعي امك :يأ

 نأ ىلع «ضرألا يف هنوكب ًافوصوم هنوك لاح «مكنم كلذ ملعي كلذك ءءامسلا

 نامز فرظب فصوت ال العو لج قحلا ةيقوف نأ ىلع اوعمجأ مهلك فشكلا لهأ

 .ىهتنا .قلخلا ةيقرظل اهتنيابمل ؛ناكم الو
 ةدئاف يأف ًادحاو العو لج قحلا قح يف لفسلاو ولعلا ناك اذإف :لئاق لاق نإف

 ىلع ةيصوصخ ولعلل نأ نذؤي هنإف ؟اهقوف امو تاومسلا ىلإ ِةي هللا لوسرب ءارسالل

 . لفسلا

 نأ :لجو زع هللاب ءاملعلا نم نوققحملا هيلع عمجأ يذلا نأ :باوجلاف

 هملع ام نيع لب «لجو زع هبرب املع هللا لوسر دادزيل نكي [ب /15] مل ءارسإلا
 لاق كلذلو «ءضرألا يف هملعي ناك ام نيع وه ؛ءامسلا يف لجو زع هبر تافص نم

 ةيؤرل ناك امئإ ءارسإلا نأ ىلاعت ربخأف ١[ :ءارسإلا] اني ْنِم ُميِّلل :ىلاعت
 هنم هفرعي ناك امع ىلاعت هبر يف هداقتعا ةروص ريغتي ملف «تامالعلا يأ .تايآلا

 هللا نأو «نطاوملا فالتخا ءارسإلا كلذب فرع هنأ رمألا ةياغو ءايندلا راد ىف ىلاعت

 اذا يشاع ا ةريشمتو هدا قات "وح طاقم ا هاخم يه ل لات

 ٠ مهنم
 فيكلاو نيألا نع ةهّزنم لجو رع هبرل ِديلَي هتيؤر تناك لهف :تلق نإف

 ؟ةهجلاو
 .ملعأ هللاو ءلجو زع هللاب ءاملعلا عيمج كلذ ىلع عمجأ دق معن :باوجلاف

 3 ؟اهرابخأو تافصلا تايآ يف دئاقعلا ملسأ امف :تلق نإف

 يهو ءاهيف ىلاعت هللا ملع ىلع اهب دبعلا نمؤي نأ اهيف دئاقعلا ملسأ :باوجلاف
 كحضلاو ؛ةلورهلاو يشملاو نايتإلاو ءايندلا ءامس ىلإ لوزئلاكو ءءاوتسالا ةيآك

 هيلإ تافصلا ةيسن هجو ةفرعم ةقيقحب انفلكي مل ىلاعت هللا نأل ؛اههابشأو بجعتلاو

 .العو لج

 -هباتك يف فصو امك شرعلا ىلع وهو «ناككم لك يف هئاطلسو هتردقو هللا ملعو .هتاطلسو هتردقو
 يأ] نسحلاو قي هللا لوسر نع حصي ال ثيدح اذه :ةيهانتملا للعلا يف يزوجلا نبا لاق .ه ا

 وبأ ثيدحلا اذه ىورو «ءافعضلا نع يوري نسحلا ناكو ةريره يبأ نم عمسي مل [ثيدحلا يوار

 ؛ةيهانتملا )587/1١(.
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 وأ ؟ايندلا ءامس ىلإ هلوزن فيك وأ ؟شرعلا ىلع انبر ىوتسا فيك :تلئس اذإف

 ؟الثم كحضي وأ ؟بجعتي فيك
 ءاج امب نونمؤم نحنو «ريخأ اميف قداصلا وهو ءميلع هسفتب ىلاعت وه :انلق

 .ىلاعت هللا ىلإ هلكت كلذ يف فّيكلا ملع امأو ءهللا دارم ىلع هللا دنع نم

 نوملعي ال «كلذ يف انلثم مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا لهف :لئاق لاق نإف

 ؟كلذ نوملعي مأ :ىلاعت هللا ىلإ رومألا هذه ةبسن فيك

 ةالصلا مهيلع ءايبنألا ملع ةياغ نأ ىلع فشكلا لهأ عمجأ دق :باوجلاف

 ؛هملع قولخمل حصي الف ىلجت فيك امأو «ىلاعت ىلجت اذامل اوملعي نأ مالسلاو

 لجو زع هللا الإ هملعي الف «قئالخلا نع هملع يوُط يذلا ٍرَدَقلا رس ملع نم هنأل
  ىهتنا

 قالطإلا ةرضح نم «كلذ هئايبنأ ٌصاوخ يطعي ىلاعت هللا نأ لمتحيو :تلق

 َنوُلحُي اَلَو» :ىلاعت هلوق هيلإ راشأ امك ءءاش نمل ءاش ام اهنم هملع نم حنمي يتلا

 هللاو «ةيصوصخلاو ةماركلا هجو ىلع [198 :ةرقبلا] 4ك اَمي اَلِإ ديِيَلِع ْنّي ووك
 . ملعأ

 ةالصلا مهيلع ءايبنألا نوكي دق :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 نحن اهملست امك «ىلاعت هللا ىلإ تافصلا ةبسن ملع يف ىلاعت هلل نوملسي «مالسلاو

 ةيصوصخلا باب نم «كلذب ملعلا ىلاعت هللا مهيطعي دقو «ليوأت ريغ نم

 . ءاقطصالاو

 موقلا ضعب دنع هيلع حلطصملا ءاوتسالا :ًارارم لوقي هنع هللا يضر هتعمسو

 :لاق ىلاعت هنأل ؛تاذلا ال قلخلاو ةمحرلاك ,«تافصلاب صاخ ميظعلا شرعلا ىلع

 مسالل الإ ءاوتسالا ركذي ملف [5 :هط] [أ0١1/5] «4(©) ىوّتسآ ٍشرَمْلا َلَع ُنَحّبلا»
 توسل قَلَخ ىلا :ىلاعت لاقو «ةفصلا نيع وه مهدنع انه مسالاو «نمحرلا

 .[4 :ةدجسلا] «ٍشرَمْلا َلَع نوتشأ دم ِماََّأ ِةَّنِس ف مهني امو ضرَأْلاَو [ب /؟1]
 ال ةفصلا ناك نإو هتاذب شرعلا ىلع ىوتسا ىلاعت قحلا نإ :لوقت نأ انل سيلو

 هتافص ةنيابمل ؛هتاذ نيع ىلاعت قحلا بناج يف ةفصلا نإ انلق وأ .فوصوملا قرافت

 هنع ؛ءامسألا يناعم نع باوجلا ثحبم يف هحاضيإ يتأيس امك «هدابع تافصل

 شرعلا ىلع ىوتسا ىلاعت قحلا نأ ةنس الو ءباتك يف انل دري ملو «هنع هللا يضر
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 . ىهتنا  ملعت ال ام ىلاعت هللا ىلع لوقن الف «هتاذب

 نع ةهزنم ةيهلإلا تاذلا :لوقي ىلاعت هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 .لوقعلل لّزنتلا ليبس ىلع كلذ درو امنإو :؛ةلورهلاو يشملاو لوزتلا وأ :ءاوتسالا

 يف مهتافص مهارأ نأ هقلخ ضعبب ىلاعت هللا ةمحر نم :لوقي ًاضيأ هتعمسو

 ىلاعت قحلا اوهّزَن ىتح ًاملع مهدازو ءاهيف مهسوفن اودهشف ءيهلإلا ملعلا تآرم

 اونظف ءاهيف مهسوفن اودهش ؛ًاملع نيرخآ دزي مل امل نكل «مهلابب رطخي ام لك نع
 ام لك نع ىلاعت قحلا اوهّزتل هللاب مهملع عستا ولو ءالعو لج قحلا تافص اهنأ
 . ىهتنا . مهلابب رطخي

 ءالخ ميظعلا شرعلا ءارو سيل هنإ نولوقي نيملكتملا ةمئأ روهمج نإ :ليق نإف

 [/5 :رمزلا] «ششَمْلا لوح نم َتيْواَح ةكيلملا ىرتو# :ىلاعت لاق دقو ءالَم الو

 ؟لاحلا فيكف هجراخ نم : يأ

 نع باوجلا لثم كلذ يف باوجلا نإ''”[ف] كلذ مَْلُس ثيح :باوجلاف
 ناميإلا انيلع بجي امكف .كلذ يف رمألا فلتخا نإو :شرعلا ىلع ىلاعت هئاوتسا

 نيفاح ةكئالملا نوكب ناميإلا انيلع بجي كلذك «هتيفيك لقعتن مل نإو ءاوتسالا ةيآب

 ثيدح كلذل دهشيو .ءلجو زع هللا ىلإ كلذ فيك ملع ُلِكَنو .شرعلا لوح نم
 لاح .ةضبقلا يف هنيع مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ نإف ؛ ”'ةفبقلا نأش يف يذمرتلا
 .ىهتنا . اهجراخ هسفن هدوهش

 ةعومجم وه شرعلا :لوقي مالكلا ةمئأ دحأ ”ينيوزقلا رهاط وبأ ناكو

 وأ ءالخ شرعلا ءراو نأ ّنظ نم لكو .ءالم الو ءالخ هءارو لقعُي الق «تانئاكلا

 .ينامحرلا ءاوتسالا هيلع عقو يذلا شرعلا وه كلذ سيلو ءمِهو دقف ءالم

 نإو ءائيش شرعلا ءارو قلخ ىلاعت هللا نأ ةنس الو باتك يف انغلبي ملو :لاق

 «شرعلا ىلع ىلاعت هملع يف قباسلا قلخلا ءاهتنا : يأ .قلخلا مامتتسا ءاوتسالا ىنعم

 . قشحملا نم ةدايز )١(

 : ليي هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نغ ؛هصتو (55080) يذدمرتلا هجرخلأ (5)
 ءاجق :ضرألا ردق ىلع مدآ وتب ءاجف .ضرألا عيمج نم اهضيف ةضيق نم مدآ قلخ ىلاعت هللا نإ9

 .«بيطلاو ءثيخلاو ءنزحلاو :لهسلاو .كلذ نيبو ءدوسألاو ضيبألاو رمحألا مهتم

 . هتمجرت ىلع رثعأ مل (*)
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 : ىلاعت هلوق يف امكو ١5[ : صصقلا] «ةوَتسو ُمَدشَأ ْمَلْب اًَلَو9 : ىلاعت هلوق يف امك
 رسفي ام ىلوأو [74 :حتفلا] *.وِقوس َلَع وتس لفت ُهَيَزاَك ٌمَتطَس رخل عرزك »
 .لاكشإلا نع هولخل ءءاوتسالا ىنعم يف ليق ام نسحأ اذهو :لاق «نآرقلاب نآرقلا

 .ٌرارسأو ٌمكِح كلذ يف هللو «'''ءاوشع [طيخ-] كلذ يف سانلا طبخ دقو

 ل وك حم كنإ : لوقي ًالئاق لعلو

 دحأ هيلع علطي مل ام ىلع نيرخأتملا ضعب ىلاعت هللا علطأ دق معن : :هل لوقنف

 0 نع ًاجراخ ىنعم ناسنإلا ىأر اذإو ء[ب /*9] نيمدقتملا ءاملعلا نم

 نكلو «هيلإ ريصملا بجو ؛ملع ريغب لجو زع هللا تاذ يف ضوخلا يف عقولا نعو
 .سيفن مالك وهو «ىهتنا ءادج رِسَع هخياشمو هئابآ نع دبعلا هاّقلت امع ماطفلا

 [؛7 :دوه] «ِوآَمْلا َلَع ٌمُشْرَع تاكّر# :ىلاعت هلوق ىنعم امف :ًالئاق لاق نإف

 جراخ سيل :مكلوق نيأف ءام هتحت ناك اذإو ءًءام شرعلا تحت نأ يضتقي هنإف

 ىف ىتلا [أ/١] ةيدوجولا سيل انه «ناك٠ نأ ىنعش ىلع ؟ءالماالو ءالخ شرعلا

 00 4٠[. :بازحألا] 4اًميلَع ٍءْيَش لكَ ُهَمَأ َناَكَو# :ىلاعت هلوق وحت

 ناك : يل ١يف» ىنعمب انه «ىلعا نأ ىلع فشكلا لهأ عمجأ دق :باوحلاف

 نأ كلذ ريظنو «لعفلاب كلذ دعب هنم زرب مث '””ةوقلابف هيف ًايوتسم ءاملا يف ش

 :ىلاعت لاق ءاهلك تادوجوملا لصأ ءاملا ًاذإف ءادديتم ءاملا نم قل 0

 نمل يي هللا لوسر لاقو ١[ :ءايبنألا] 4نْوئِمي الأ يح ٍءْيَس ّلك آل ّنِب اَنَعَجَم»
 . "”«ءاملا نم قلخ [ءيش 0 :ءيش لك نع هلأسي هءاج

 نيع روهظ لصأ ءاملا :لوقي ىلاعت هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو
 هللا كلم وه يذلا ءهلك مئاعلا روص هيف رهظ م يول ل ناك هلك كلملا

 .ردقلا رس مولع نم كلذ نأل ؟ءاملا زرب ءيش يأ نمف :لاقي الو «ىلاعت

 مظعأ شرعلا :"لوقعلا جارس:ب ىمسملا هباتك يف رهاط وبأ خيشلا لاقو

 برعلا ناسل .ًاتيش ىقوتت ال تشم اذإ طبخت فعض اهرصب يف يتلا ةقاتلا يه :ءاوشع طبخ )4١(

 .(طح)

 .ءاقلا نودي .ةوقلاب : ىلوألاو : نيتخسنلا يف فاذك (؟)

 .(159/5) كردتسملا يف مكاحلاو .(5669) نايح نباو 0 ا فق

 - امل لياف مسجلا يف رهوج يه : حالطصالا يفو «ةداملاو لصألا ىنعمب ينانوي ظفل :يلويهلا (4)
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 نم ءيش جورخ حصي الف «ىلاعت هللا قلخ ام لك ىلع هئاوتسال ؛تاقولخملا

 .ناكم ةيقوف ال «ةبترم ةيقوق شرعلا اذه قوف ىلاعت قحلاو ؛هنع قلخلا
 ءامس انرظن ؛ءاوهلا قوف انرظن اذإو ءءاوهلا اندجو انقوف انرظن اذإ اننأ كلذو

 انرصبب انيقرت اذإو ءيسركلا اندجو تاومسلا قوف ائبولقب انرظن اذإ مث امس قوف

 يتلا «تاقولخملا ىهتنم وه يذلا ءميظعلا شرعلا اندجو يسركلا قوف ام ىلإ
 ٌرْث مل شرعلا قوف ام ىلإ انجردت ول اننإ مث ءالعو لج قلاخلا ىلع لدت اهتلمجب
 ءماسجألا ءاهتناب يهتني ركفلا رظن ذإ ؛ةرورض كانه انركف فقيف .ةتبلا ةاقرم ركفلل

 .هقلخ عيمج يف لجو زع نمحرلا فيرصت ةرضح انلوقعو انبولقب ىرن كانهو

 «كش الب قولخملا ةبتر قوف قلاخلا ةبتر نإف ؛ مهتاقصو مهتاوذل دوجولاب مهدادمإو

 تاومسلاو يسركلا نم هتحت ام ىلع شرعلا ةيقوف نيابت «مدقت امك ةناكم ةيقوف يهو
 . ىهتنا .ناكملاو ةهجلاب الإ نوكي ال هتحت امو شرعلا ةيقوف ذإ ؛نيضرألاو

 هلل دمحلاو ؛باتك يف اهدجت ال امبر كنإف ؛ةبوجألا هذه يف يخأ اي لمأتف

 ١ . نيملاعلا بر

 «تافيرعتلا» .ةيعوتلاو ةيمجلا نيتروصلل لحم لاصقنالاو لاصتالا نم مجلا كلذل ضرعي -

 51١(. صل
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 :ىلاعت هلوق نم مهوتي دق ام باوج
 اَهْسَدُه ليفت لك اَسيَأل اَنْتْس ولو

 «اًهدَدُه نيف لك اَنئَأَل اَنْتْس ْرَلَول :ىلاعت هلوق نم مهوتي نم هب تبجأ اممو
 هللا نأ ول :لوقيو «ناميإلاو دييقتلا ةرضح يف نكمم كلذ نأ ١١[ :ةدجسلا]

 . نسحأ ناكل اذك لعف ىلاعت

 يهلإلا ملعلا هب قبس ام رييغت ىلإ يدؤي هنإف ؛هلئاق نم لهج اذه نأ :باوجلاو

 .لاحم وهو لزألا يف

 :نيترضح ىلاعت قحلل نأ كلذ حاضيإو

 . ءاشي ام اهنم لعفي قالطإ ةرضح

 رفاكلا لعجت الف .ناك ام ريغي الو ءداعيملا اهيف فلخي ال دييقت ةرضحو

 لهأ مالك نمو ءفحصلا تيوطو «مالقألا اهيف تفج لب ءهسكع الو ًايبن [ب /4]

 ثيدحلا قرط ضعب يفو ءعقاو ةيهلإلا ةردقلل نكمم لك ام :ةعامجلاو ةئسلا

 «هلاح دسفل هترققأ ولو ءىنغلا الإ هل حلصي ال نم يدابع نم نإ» :قباسلا يسدقلا

 نم يدابع نم نإو «هلاح دسفل هتيتغأ ولو ءرقفلا الإ هل حاصي ال نم يدابع نم نإو

 هل حلصي ال نم يدايع نم نإو ءهلاح دسقل همقسأ مل ولو .مقسلا الإ هل حلصي ال

  ءايشأ ىلاعت دّدعو 6”2هلاح دسفل هتضرمأ ولو ءةحصلا الإ

 نأ الإ ةيهلإلا ةردقلا لاعفأ نم ءيش ىلع ضارتعالاو كايإ مث يخأ اي كايإف

 ذخأ دهشتف «نيفلتخم نيهجوب «عرشلل ةرصن عرشلاب ركنتف ةعيرشلا دعاوق دهشت
 مدعب دبعلا فيلكت هجو دهشتو [أ/75؟] «لعفلا كلذ ىلإ هدبع ةيصانب ىلاعت قحلا

 رداقلا دبع خيشلا هلاق امك ءقحلل قحلاب ىلاعت قحلا رادقأ عزانتف ءرمألا كلذ لعف

 فذح ىلع يأ ءردقلل عزانملا وه لجرلا :لاقو ءهنع ىلاعت هللا يضر يليجلا

 . ىهتنا .هل قفاوملا ال ءعرشلا فلاخ اذإ فاضملا

 .(32ص) هجيرخت مدقت )١(
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 رياكألا ضعب نأ انغلب :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 وهو ؛نينس رّشع لمقلاو رقفلاو عوجلاب ىلاعت هللا هالتبا ءليئارسإ ينب ءايبنأ نم
 يلاح ىرت امأ بر اي : لاقق ءهءاعد بيجي الق لجو زع هللا ىلإ هلاح وكشي

 اذكه «كلاح ىلإ وكشت مك :هيلإ لجو زع هللا ىحوأف ؟يعوجو يرقفو يضرمو

 ايندلا قلخ ريغأ نأ ديرتقأ ءايندلا قلخأ نأ لبق ءيدنع باتكلا َمأ يف كرمأ ودب ناك

 ءبحأ ام قوف بحت ام نوكيف ؟كيلع هتردق ام لدبأ نأ ديرت مأ ؟كلجأ نم اهلك

 ىرخأ ةرم كردص يف اذه جلجلت نئل يلالجو يتّرعو ءديرأ ام قوف ديرت ام نوكيو
 .ةّوبنلا ناويد نم كمسا ّنوحمأل

 الإو «قالطإلا ةرضح نم اذهو «ىرخأ ةرابعب كلذ ىلإ ةراشإلا تمدقت دقو

 هلاق امك ءٌبلس هيف عقي الف ىلاعت قحلا نم أبهو ناك امو ءبسك ال ٌبهو َةَوبنلاق
 . ملعأ هللاو «فشكلا لهأ

 هنوك دوجولا لامك نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ٌلْب9# :ىلاعت لاق «ةيهلإلا ةردقلا لامك نم كلذ ْنأل ؛تافصلاو ٍتاذلا يف ًاتوافتم

 اوليطي نأ مهلك قلخلا دارأ ول :يآ 4٠[ :ةمايقلا] © ماب َىَوُح نأ لع َقِردَت

 ننال :ىلاعت لاقو «نوردقي ال هيذأ نع لوطلا يف ًاصقات ىلاعت هللا هقلخ ًاعبضإ

 نأ ءدوجولا لامك نم كلذ ناكف «تايآلا نم كلذ وحنو 187 :فرخزلا] 4 رْخُس
 ينغو ؛لهاجو ملاع نم ءملعلا هي قبس ام ةروص ىلع بيغلا ةرضح نم زربي

 اذكهو ءدهزأو ٍدهازو ءحلصأو حلاصو .ملعأو ملاعو ءسوؤرمو سيئرو ءريقفو

 .لضفلاو دوجولا ةنازخ نم ةروص جرخ ام عيمج ىف
 ًادحأ هلضفو هدوجب صخي ملو ءىندألاو ىلعألا ىلاعتو هتاحيس هدوج ّمَعُف

 ءهدوج نم نودمتسي ءايبنألاو ءهدوج نم نودمتسي [أ/79] ةكئالملاف ءدحأ نود

 هلوق هيلإ راشأ امك «نيرفاكلاو نينمؤملا يفو ءءايلوألا صاوخ يف لوقلا كلذكو

 <( انوطع كيم طع نك اَمَو َكْيَر لَكَ ْنِم لْؤحَو لوح ُدُص الط :ىلاعت
 .[؟١ :ءارسإلا]

 مهنأب صتلا ءاجو ءاجاردتسا ايتدلا يف نيرفاكلا ذالم متلعج دق :ليق نإف
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 ففخي ال مهتأو « "”باذعلا دشأ ىلإ نودري مهنأو :"''ةرخآلا يف ًاباذع َنودازُي

 ؟لئنيح راقكلل هتمحر نيأف « ىهانتن ال ىلاعت قحلا تاقص نأو 1 مه ام مهنع

 هيلإ راشملا «مهل أّيهملا دشألا نم ذشأب مهبيذعت ىلع ردقي ىلاعت هنأ :باوجلاف

 . ىهتنا ماللاو فلألاب

 ءدابعلا عيمج ىلع ةغباس ةرماغ ىلاعت قحلا ةقدص :لوقي ىرخأ ةرم هتعمسو

 ةراتو ءةضفلاب ةراتو «بهذلاب ةراتو .رهاوجلاب مهضعب ىلع قذدصتي ةرات نكلو

 ءايبنألا رئاس مث لع دمحم داجيإ هدايع ىلع ىلاعت قحلا هب قدصت ام ىلعأو

 ىلإ ةاعدلا رئاس نم ؛مهتاقبط فالتخا ىلع ءايقتألا مث :مهتاقبط فالتخا ىلع

 لجو زع هللا نيد

 . اهنامثأ فالتخا ىلع ةسيفنلا [أ /*] رهاوجلا لاثم ءايبنألاف

 .بهذلا لاثم ءايلوألا صاوخو

 . ةضفلا لائم نونمؤملاو

 .ةاصعلا لاثم ساحنلا سولفلاو

 يفصرملا يلع يديس نع ىرخأ ةرابعب كلذ وحن ىلإ ةراشإلا تمّدقتو

 ؟رافكلاب هدابع ىلع ىلاعت هتقدص هجو امف :ليق نإف

 وأ يدوهي ةمايقلا موي ملسم لك ىلإ عفدي نأ مدقت امك ههجو :باوجلاف

 اوناَكِم اَنب باَنَسلأ قوم اهَذَع َمهَندر هلأ ٍلِيَس نع اوُدكمو وردك ترلا# : ىلاعت هلوق يف كلذ درو )١(
 مك دمي نك ليشُم نمو دمهم َوهَ ُهَمأ دبي نمو :ىلاعت هلوق يفر 0117 :لحتلا] «2) تردي

 رهكدر نَبَح الك ٌةّئَهَج مهتم دشو 1و انغ نوهوتُو َلَع دكا موي ْيْشفَو ونوح ني يَ لمعلا مرق 2 مرد ممم يري سرع نس ةإ
 .[41/ :ءارسألا] 4 اييَح

 مِهِريو ني مُكَنِم اًيِرم َنوُجْرُعَو مكسننآ تروثئنت ةَلْؤَع خثنآ مك :ىلاعت هلوق يف كلذ درو (5)
 َنوُمْؤْنَمأ ْمُهْجارِْإ حُكَنِدَع ٌعْرَت َوْهَو ُْموُدتُت ئرسأ أَي نيو بودملاو ملا مهتلَع توه
 ديد ايذلا ةزبسلا ىف د الإ مُكسنِم كلل ْلَمْتَب نم هز امك نيقَبب كروتَْتَو بكككلا نبي
 .[5 :ةرقبلا] 4 َنوُلَمْمت مَع ٍلِضَصي َُّمأ اَمَو بالا ِدَسَأ هلِإ َنوُدري ٍةَمبِمْلأ

 .[157 :ةرقبلا] 47 تروي م الو ُباَدلا متع كنتم ال اف َنيَِحط :ىلاعت هلوق يف كلذ درو (؟)
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 ةاصعلا قح يف كلذ عقي امبرو «''”رانلا نم كؤادف اذه :هل لاقيف «يتارصن
 قلطم ىلاعت هدوج نأو ءدوجولا لامك تملع دقف «ثاريملا ةئج لهأ نم نيدحوملا

 يف مهل ىلاعت هذعأ ام عيمجب هدابع ىلع هقدصتو :ىلاعت هقافنإل ؟هيف ريجحت ال

 .مهل اهيف امم ائيش مهنع رخدي ال ءهنئازخ

 قحلا لاعفأ ىلع ضارتعا ةحئار هيف اميف عوقولا نم كايإ مث يخأ اي كايإف
 ناطلسلا نمز يف عقو امك ءريزنخ ةروص كترزوص هللا خسم امبرف «ىلاعتو هناحبس

 ءلضقأ ناكل اذك لعف هنأ ول :لاقو «هّبر ىلع ناسنإ ضرتعاف «نووالق نب دمحم

 «يراربلا ىلإ قشمد نم جرخ مث ؛ريزنخ ةروص ىلع لاحلا يف ىلاعت هللا هخسمقف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءءاشي فيك ءءاشي نم ظفحي هللاو ءهربخ عطقناف
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 مهوتي نم باوج
 قلخلا بضغك ىلاعت هللا بضغ نأ

 ةَجوز ىلاعت هل لعج نم ىلع ىلاعت هللا بَضْغ ْنِب مهوتي نم هب تبجأ اممو
 لآ] 4م ٌنهَعَو ٌوَيَم هنأ رإ»و [14 :ةدئاملا] 4ًةكنَْم هلل ُدَي# :لاقو .ءًأدّيو
 بدألا ءاسأو مهرمأ فلاخ نم ىلع قلخلا بضغ ؟!!ِناَرو ىلع هنإ 14١[ :نارمع

 .لطاب ٌمْهَو كلذو مهعم

 ةنسلأ ىلع ىرجأ ام ىلاعت هنأ :قحلا لهأ هيلع عمجأ يذلا نأ :باوجلاو

 ًاهيبنت الإ 0 ءوس هيف امي وأ «ىلاعت هللاب رفكلا تاملك هدايع ضعب

 ءاهسفنل مقتنت ال. ةيبوبرلا نإف يرعاك زب وم وتحل ىلا يا لا

 ًارجزو «دايعلا نم ةاصعلل ًابيدأت مقتنت :ت امنإو ءمهلاوقأو دابعلا لاعفأل ةقلاخ اهنوكل

 نيلسرملا ديس ناك اذإو 0 ا مهريغل

 مهاذآ نم اولّمحتيل ؛ مهل ًاميلعتو هتمأل ًاعي رشت ؛طق هسفنل مقتني مل لي دمحم انديس

 ؟بابرألا برب فيكف «هريظنب هنولياقي الو «لعف وأ لوقب

 .هضرع يف قلخلا عقو نيح لاق نم بدأ ءوس يخأ اي كلذب تملع دقو

 لب ناتهبلا هيف لاق نم لوق ''”لمتحي مل ىلاعت قحلا ناك اذإ :كلذ ريظنب مهلباقو

 . ىهتنا ؟يلثمب فيكف رانلاب هدعوت

 لوقي نأ قئاللا لب ءادبأ ىلاعت حلا بناج ىف همهف زوجي ال اذه لثم نإف

 عقي ال ىتح انلجأل ةالعم بدألا ودب هديغ ضعت نلعب نلاعت هللا مق امنإ :دبعلا

 اوعقو نّممو «ىلاعت هللا نم لجخلا نم بوذي اندحأ داكيو «هيف اوعقو اميف اندحأ

 يف أببس اوناك مهنوكلو ءانل ةربع مهلعجل انلجأل ؛ىلاعت هللا عم بدألا ءوس يف

 .ًايواسنم ناك اذإ ءيشلا ةيترم ىلع قلطي دقو ءريظنلا ىلع قلطي دقو ءنزاو ردصم ركلاب :نازولا )١(
 .(455 ص) ؟تايلكلا»

 .لمحتي :ةخسن :(أ) شماه يفو «نيتخسنلا يف اذك (؟)
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 مكحلا ثيح نم آل ءيهلإلا ريدقتلاو ةمكحلا ثيح نم ؛هيف اوعقو ام انيائتجا

 . يعرشلا

 نم عيمج دجو لمأت نم لك ّنإف ؛مادقألا هيف لزَت عضوم اذه نإف ؛مهقاق

 يف ًاببس اوناك نيذلا «''”هيلع لضفلا - مهدوجول يأ - مهل ءمهيلع هللا بضغ

 انهو «كلذ نم ًائيش مه اودصقي مل نإو «هيف اوعقو ام ريظن يف عوقولا نم هريفنت
 بر هلل دمحلاو ءاهيقارم ٌولعل باتك يف رطست ال ءىلاعت هللا لهأ اهقوذي رارسأ

 .نيملاعلا
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 نكمي هنأ مهوتي نم باوج

 هب انل ةقاط ال امب كلا انفلكي نأ

22 
 دي انَل ةّماط ال ام اَنْلِيَحم اَلَو انبر# :ىلاعت هلوق نم مهوتي نم هب تبجأ اممو

 :هوجولا نم هجوب هل ةقاط ال امي هدبع فلكي دق ىلاعت هللا نأ [؟87 :ةرقيلا]

 . كلذب انفلكي ال هنأ هلاؤس انل عرش كلذلو 71

 ال ,ةمكحلا نيع اهّلك ؛ىلاعت حلا لاعفأ نإف ؛لطاب مهوت اذه نأ :باوجلاو
 «للعلا نع ىلاعت هللا لاّعفأ تلاعتو ءاهل ةّلع ةمكحلا نوكت الثل ؛ّرم امك ةمكحلاب

 2” ليلستلاو رودلاو

 هللا فلكي نأ حمص ول :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 هللا لاق دقو «هدابع ىلع ةغلابلا ةجحلا هلل ناك ام ؛هتقاط قوف امب ًادبع ىلاعت

 امنت ُهَّنأ ُكْنَكُي الا :ىلاعت لاقو ١154[ :ماعنألا] ُةَميبْل بلل ونه َلْقظ : ىلاعت

 . ىهتنا . هيف كش ال قّحو قدص ىلاعت هلوقو [؟181 :ةرقبلا] «ًاهَمَسْو ال

 ىلإ هفاضأ امبو .لجو زع هللا دعو امب قيدصتلاو ناميإلا دبع لك ىلع بجيف
 يف باجحلا هنع ىلاعت هللا فشكي نأ ىلإ اهيلع مهذخاؤي يتلا لاعفألا نم هدابع

 هللا ىلإ لعفلا ةبسن هجو فرعيو ءانيقي رمألا ملعيو «ةمايقلا موي يف وأ ءايندلا

 ةئتفلا ةراثإ فوخ الولو هيف ةهبش ال ققحم قيرطب دبعلا ىلإ هتبسن هجوو ءىلاعت
 ينآلا باوجلا يف كلذ نم ةذبن يتأيسو ءانناوخإل كلذ انرهظأل نيبوجحملا نم

 ةيترمب هيلع فقوتي ام ىلع بتاره وأ ةيترمي ءيشلا فقوت وه يقيلاف ءيعمو يقيس :نامسق رودلا )١(

 ىلع ورمع دوجو فقوتو ءورمع دوجو ىلع ديز دوجو فقوت ةبترمب فقوتلا لائم .بنارم وأ
 فقوتو ءركي ىلع رمع ىلع هدوجو فقوتملا ديز دوجو فقوت بتارمب فقوتلا لاثمو ؛ديز دوجو
 دوجولا يف نيئيشلا مزالت وه يعملا رودلاو ءليحتسملا رودلا وه اذهو .ذيز دوجو ىلع ركب دوجو
 فقوت يأ سكعلابو ورمع ةونب ىلع ديز ةويأ فقوتك كلذو ءرخآلا عم الإ امهدحأ نوكي ال ثيحب

 . لبحتسم ريغ رودلا ادهو .ديز ةوبأ ىلع ورمع ةونب

 (4 497 ص) ؟تايلكلا» رظنا . ةيهانتم ريغ ةبترم ءايشأ دوجو ىلع ءيشلا دوجو فقوت وه :.لسلتلاو

 8١(. ص) «تافيرعتلا#و ,.(751 ص) ؟ةفرعملا طباوض؛و
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 نمم مهلعجيو «باجحلا فشكب مهيلع نمي ىلاعت هللاف ؛ىلاعت هللا ءاش نإ ءهدعب

 .نيمآ مهللا نيمآ «ًارهاظو انطاب هبر نود ءهسفن ىلع ةجحلا ميقي

 هتقاط قوف ام فيلاكتلا نم هلّمحي نأ ىلاعت هللا يف مهوت نم نأ َمِلعف

 ةجحلا ةماقإ ةحئار نم كلذ يف امل ؛ىلاعت هللا عم بدألا ءيسم وهف ء[ب/13]

 ام لك يف ءهسفنب ىلاعت قحلا يدفي نأ الإ دبعلاب قيلي الو ءهّرس يف ىلاعت هللا ىلع

 فاضأ دق ىلاعت هللا تإف ؛ةيهلإلا ةردقلا لاعفأ نم ءىش ىلع ضارتعا ةحئار هيف

 «نيتفاضإلا الك يف قداص ىلاعت وهو ءهسفن ىلإ ىلاعت هفاضأ امك «دبعلا ىلإ لعفلا

 .رمألا هيف ديعلل فشكتي لحم نم كلذل دب الف

 «نيديرملا بُجبُح فشك ىلع .مهلمع يف ًاريخ ةمألا نع خايشألا هللا ىزجف

 هب قدصم وهو الإ هتاسلب ًائيش لوقي ال مهدحأ ريصيو «قافتلا نع اوجرخي ىتح

 مل دبعلا ماد امو «ناقيإلا ماقمو ناسحإلا ماقم يف كلذو ءهل دهاشم وأ ءهبلقب

 َلْرْنَأ ال ءهب ىلاعت هللا ربخأ امب ناميإلا هيلع بجاولا نمف «نيماقملا نيذه لخدي
 .ميكح ميلع هللاو هللاب رقكلا الإ هدعب امق «كلذ نم
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 2 مهنوتي ف ام باوج
 [ ةعلابلا ديلا ِهَنَم لفقر :ىلاعت هلوق

 يلم حم ركب جار | سرس

 «ُةئيبلا هما لَه لل :ىلاعت هلوق وحن نم مهوتي نم هي تبجأ اممو
 امك ''”طاَتَملا قيقحت ال «ىلاعت هعم بدألا انميلعت اهب دارملا نأ ١54[ :ماعنألا]
 ًاضيأ مّهوتملا اذه لاق امبرو ءاهلّبقف اهَضَع ىلع ردقت ال دي :رئاسلا لثملا يف اولاق

 عم قلخأ نأ لبق يلع هللا هرذق رمأ ىلع ىلاعت هللا ينذخاؤي فيك :هسفن يف ولو

 ؟ْيِف ةذفانلا هرادقأ ذر نع يزجعب ىلاعت هملع

 كرحتن الف ءاناوقلو انتاقصلو انتاوذل قلاخلا وه ىلاعت هللا نإ :ًاضيأ لاق امبرو

 نم نسحأ دق نكلو ءانيلإ لاعفألا ةفاضإ هجو نيأف «ىلاعت هتردق انتكّرح نإ الإ
 :لاق

 ءاملاب لتبت نأ كايإ كايإ هل لاقو ًافوتكم ميلا يف هاقلأ

 ىلاعت هللاب لهاج نم الإ عقي ال .طقاس مالك هنأ هلك اذه نم :باوجلاو

 هللاب قلخلا ملعأ مه نيذلا «مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا تلاق دقو ,هماكحأيو

 َنرمَحْلا ّنِم َنقوكَتل اَمَحَرَو ال َرِْبم َرَل نِإَو كّشأ آَنَلَط اَنّيَر القط :هماكحأبو ىلاعت
 .[77 :فارعألا] ©

 ١١[. :صصقلا] 4يل ٌرفْغَف ىيَْن ُتَمَلَظ ِنِإ تر :مالسلا هيلع ىسوم لاقو
 نأ لإ هلإ ل نأ [أ/5] تاملظلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع سنوي لاقو

 مهسفنأ ىلإ ملظلا اوفاضأف :[417 :ءايبنألا] «َنِيِلَظلا نم تنك نإ َكَنحَبْس
 اذلصلا مهيلع ءايبنألا نأ كش الو ءمهل ةموهفم ةققحم ةفاضإ ؛ىلاعت هللا نود

 نع ًالضف «ءايلوألا عيمج نم نيفراعلا عيمج نم مهّبر مالك يناعمب فرعأ مالسلاو

 :ىلاعت هلوقي دابعلا ىلإ ملظلا مهتفاضإ ىلع مهقذصو ىلاعت هللا مهديأ دقو

 .هب هقلعو هقصلأ اذإ ءيشلاب «يشلا طان نم :قاصلإلاو قلعتلا وهو .طوتلا عضوم :طانملا )١(
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 هللا كرإ# :ىلاعت هلوقبو ١١8[ :لحتلا] 4َنوُمِيظي يف أوناك نكلو مُهَسملَظ اَمَو

 كلو مُهَتْلَظ او :ىلاعت هلوقبو ١١[ :دعرلا] يشأ ام أوي ٌقَح ٍموَعب ام ُرَيَُي ال

 ديم مط كير ابو :ىلاعت هلوقيو 177 :فرخزلا] 45 نيش ْمُه أنك
 .[55 :تلصف]

 اذه ناميإ نيأف «عقاولاب الإ اوربخُيو اورَّبْحُي نأ هئايبنأو العو لج قحلا اشاحو

 ةماعلا نم سانلا بلاغ لعلو «هتايبنأ رابخأبو «ىلاعت هللا رابخأب روكذملا مهوتملا
 . مهوتلا اذه يف نوعقاو

 ملو ؟ديعس ىلإو ءَيقش ىلإ هديبع ىلاعت قحلا مسق ءيش يألف :لئاق لاق نإف
 ءهسفن ىقشأ يذلا وه دبعلاف هومتررق ام ىلعو ؛[ب /47] ًاديعس هلك ملاعلا لعجي

 ؟لاحلا فيكف

 يف لعاف ال هنأ عامجإلا انيقكيو ءرّدقلا رس ملع نم كلذ لثم نأ :باوجلاق
 :تافاصلا] 4( دلت امو ْكفلَح ُهَّنأَو# هاَيإ الإ هتاذب دوجوم الو ؛هاوس دوجولا

 وله ٌدنيبْلا هجْلَل هني ء[77 :ءايبنألا] © تولت مهو لعْفي اًمع لي الط 5

 مهلك ضر يف نس َّنمآَل َكْيَر هس ْولَوط .1149 :ماعنألا] 4نِوَمل خَسَدَهَل هع
 َكْير هم وول 144 :سنوي] 4© تينوزم اووي ٌّقَح َساَدلا ُهِرْكَك تق ع

 َتّسَنَو ُمُهَملَح َكِلَِلَو َكْبَد محي س الإ © تفل دولار الو هدو ُةمأ سن َلَمَ
 1١1١8-١١9[. :دوه] < © ديم ساّتلآو ِةّنِجَل نم َمَتِهَج نالت كير هَل

 نأ لبق ىلع هرّدق رمأ ىلع ىلاعت هللا ينذخاؤي فيك دبعلا اذه لوق اَمأو

 ؟يف ةذفانلا هراَدقأ در نع يزجعب هملع عم « قلخأ

 يف ًالزأ كيلع هرادقأ نايرجل ّلحم تنأ اَمَأ :دبعلا اذهل لوقن انآ :باوجلاف
 «ّىف هرادقأ ٍنايرجل لحم انأ معن :لوقي نأ الإ هعسي الف ؟دهاشُم وه امك «هملع

 نكمي الو حاتتقالا يف كلذك تنك ثيح كضارتعا طقسو اآذإ تفصنأ دق :هل لوقنف

 .ملعلا هب ىيس ام رييغت

 نازيم كيلع ماقي اذإف :هل انلق ءهسفن لاعفأ قلخي هنإ :ةلزتعملا لوقب لاق نإو

 ْمَْلَف [181 :ةرقبلا] 4َتينَتْكا اَم اََيَعَو تيك اَماهَل9 :ىلاعت هلوق يف لدعلا

 نم كيدي ىلع عقي املك قلخت يذلا تنأ كنأ تيعدا كنإف ؟كّبر ملت الو ءكسفن

 .لاوقألاو لامعألا
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 فيك :لوقي ًاصخش هنع هللا يضر يبرعلا نب نيدلا يحم خيشلا عمس دقو

 در نع يزجع ملعي وهو .قلخأ نأ لبق يلع هرّدق لعف ىلع ىلاعت قحلا ينذخاؤي
 تنأ ام ةروص ىلع الإ كب ىلاعت هملع قلعت لهف : خيشلا هل لاقف ؟ْيِف ةذفانلا هرادقأ

 هل لاقف ءهيلع انآ ام ةروص ىلع الإ يب هملع قلعتي مل معن :لاقف ؟كسفن يف هيلع

 نم ُهَتْلْرَع ام الإ كل َجَسْن ام هنإف ءالعو لج قحلا ملت الو .كسفن ْمَّل ًاذإف :خيشلا

 .ىهتنا .ناتك ةقاشم وأ ريرح وأ ءسيسخ- وأ سيفن وأ ءظيلغ وأ قيقر
 :تلصن] «ِديِمَنِل ملط َكّيَر امو# :ىلاعت هلوق قدص فرع كلذ مهف نمو

 نو ءتايآلا نم اهوحنو ٠١١[ :دوه] 4 ْحُبَشَأ أَومَلَظ نكلَو مهَتَلط امَو» [45

 . مهر عم بدألا قلخلا ميلعت باب نم ال ءرمألا قيقحت باب نم كلذ
 ملظلا ىفتنا اذإ [أ/"7] هنإف ءملاظ نود مالظ ةغيصب هنايتإ هجو امف :ثتلق نإف

 ؟ىلوأ باب نم تارم ملظلا هنع ىفتنا ؛ةدحاو ةرم قحلا نع

 ءاذه ملظي الف ءملاعلا دارفأ عومجمل رظنلاب عمج امنإ ىلاعت هنأ :باوجلاف

 نيمهوتملا نم دبع لك همهوتي امل آذر الإ عمجلا ةغيصب ىتأ امف اذه الو اذه الو

 ىلاعت هفصو حصي ال هنأ ىلع ؛مهفاف هي ظفلتلا ىلع ردقي الو .نطابلا همعز يف

 راد رادلا هذه تناك امل نكلو ؛هقلاخو هكلام هنأل ؛هوجولا نم هجوب هدبعل ملظلاب

 ىلاعت هللا فشك اذإ لّمأتو «ضارتعالا نم ءىش دبعلا لاب ىلع رطخ امبرف ؛ باجح

 :ةكشلاب[ ب510 يلع قلخلا ةالوبو»+ عومت نأ ةمايقلا ربا« قلخللا نفد باحسلا
 .مهلك قلخلا نع باجحلا فاشكتال ؛ًادبأ ضارتعالا ٍدحأ لاي ىلع رطخي ال فيك

 ميدقلا ىلاعت هللا ملع هب ٌقبَس ءملاعلا نم عقي ءيش لك ناك اذإف :لئاق لاق نإف

 ١"[. :دمحم] ملم ٌقَح َحنولِبَنلَو» :ىلاعت هلوق ىنعم امف ءهل حاتتفا ال يذلا
 نيحو ءةوقلاب نودهاجم داهجلا لبق نيدهاجملا نأ ملعي ىلاعت هنأ :باوجلاف

 ان ةايجلا

 دابعلا ىلع ةجحلا ةماقإل '"”زيلهد الإ كلذ لاق ام ىلاعت هنإ :موقلا ضعب لاقو

 نأل ًادعتسم ءيشلا نوك :ةوقلاب دارملاو نيملكتملا دنع ناحالطصا ناذه (لعفلابو «ةوقلاب) :هلوق )١(
 كلذو ءدوجولا ىلإ دادعتسالا نم ًاجراخ ءيشلا نوك وه :لعفلاب دارملاو .دجوي ملو دجوي

 .(719/) ؟تايلكلا# «؛برشلا دنع لعفلاب ركسمو ؛ةوقلاب سأكلا يف ركسم هنإف رمخلاك
 .(ٌرلهد) ؛برعلا ناسلا .رادلاو بابلا نيب اه برعم يسراف : زيلهدلا (؟)
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 ىضرلا وأ ءهل ةبحملا مهيواعد يف مهقدص نايب ىلاعت مهيريل ؛مهلوقعل ًالّزنت

 ملاع ىلاعت هللا نأ لحنلاو للملا رئاس عامجإ عم «هئالب تحت ربصلا وأ «هرادقأب

 قلاخو مهقلاخ ىلاعت هنأل ؛ىرخأو ايند «نامزلا لبقتسم يف هدابع نم عقي ام عيمجب

 لك ناك امل نكلو ١5[« :كلملا] 4َّقَلَخ نم ْمَلعَي آلأ# :ىلاعت لاق دقو .مهلاعفأ

 :لقاع لك دنع مولعمو «ىلاعت هللا مهالتبا ملعلا اذهل دوهش ماود ىلع ردقي ال دحأ

 ءملاعلا يف ىلاعت هللا لاعفأ رارسأ ةمكح نع نيبوجحملا ىلع ماقت امنإ ججحلا نأ

 الو ايندلا يف ال ةجح مهيلع ماقي ال فشكلا لهأو «ءايبتألاك هباجح عفر نم فالخب

 . مهسوفن ىلع ةجحلا ةماقإلو «ىلاعت هللا لاعفأ يف لامكلا مهدوهشل ؛ةرخآلا يف

 وه ناك ام الإ هيلع يرجي ال هنأ :ملعي نأ دبعلا ىلع بجي هنأ هانررق امم ملُعف

 مَع لحي الل :ٌعضوم وه ةجحلا ةماقإ قوف امو «ميدقلا لجو زع هللا ملع يف هيلع

 .[77 :ءايبنألا] 42 تسوُلَسسم مهو لعفي

 ىلع لاؤسلا دنع مهعلطأ اذإ ىلاعت قحلا ّنأل ؛ىلاعت هنود ةرلاج اوناك امنإو

 قلعت ام ىلاعت هملع نأ اوققحت ؛هل حاتتفا ال يذلا ملعلا يف اهيلع اوناك يتلا ةلاحلا

 ؛هيلع اوناك ام الإ مهيلع مكح ام هنأو ءهيف هيلع مه ام بسحب الإ لزألا يف مهب

 قولخملا امنإو «قولخم هنإ :لاقي ال يهلإلا ملعلا يف مهلاوحأب مهدوجو نإف

 :هيف لاقي يذلا اذهف ء«ةداهشلا ملاع ءاضف ىلإ يلزألا هملع نونكم نع مهجورخ

 .قولخم

 «تاذلاب ال ء«ةدارإلاو رايتخالاب اقلاخ ىلاعت هنأ دقتعي نم داقتعا ناك انه نم

 .طلغلاو كايإو

 ميقت ريصتل ؛سيفنلا دهشملا اذه ىلع عالطالا ماقم ليصحت يف يخأ اي عساو

 ضارتعا ةحئار كلاب يف رطخي داكي الو .ءقدصو قحب كسفن ىلع ىلاعت هلل ةجحلا

 . كير ماكحأ ىلع

 هللا هّعلطُي مل نم لك :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 علطأ نم فالخب ؛ًابلاغ ضارتعالا همزال نمف «ىلاعت هلاعفأ يف ةمكحلا ىلع ىلاعت

 ًاعئاط ءهسفن تاذ نم هيلع هلل ةغلابلا ةجحلاب فرتعي ريصي هنإف ؛ةمكحلا كلت ىلع

 .ماوعلا نأش وه امك «قوذ ريغ نم ًاميلستو ًايدأ ال ءانيقيو ًافشك ءآراتخم

 م
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 نم لك قنع تيرضل ناطلس اذ تنك ول :لوقي ًارارم هنع هللا يضر هتعمسو

 :[1/71/3 لئاقلا لوق دشني هتيأر

 ءاملاب لتبت نأ كايإ كايإ هل لاقو ًافوتكم ميلا يف هاقلأ

 تحت نم ('!قوُرُملاو ءىلاعت هللا ىلع ةجحلا ةماقإ ةحئار نم كلذ يف امل

 . ىهتنا .ًارايتخا هتعاط

 هادس فراعلا نأل ؛ىلاعت هللاب فراع نم ردصي ال لوقلا اذه لثم نأ مِلْعَف

 .نمؤم لك ىلع ةمئاق ىلاعت هللا ةجح ْنأو «ىلاعت هللا عم ٌُبدأ "هَُمْحُنو

 يف «تاحوتفلا» يف هنع ىلاعت هللا يضر نيدلا يحم خيشلا [ب/44] ةرابعو

 رثكأ نأ يخأ اي ملعا ١59[: :ماعنألا] «ُةَميبلأ ُهَبْحلَأ هِي لقط :ىلاعت هلوق ىنعم

 «ميلستلاو اهب ناميإلا هجو ىلع اهنوذخأي امنإو ءةجحلا هذه هجو نوملعي ال سانلا
 .اهب قحلا ءاج نيأ نمو ءاهعقومب انملعل ؛ًانيقيو ًاناّيِع اهذخأت امنإ انلاثمأو نحنو

 . ىهتنا

 نود «ميلستلاو ناميإلا هجو ىلع هيلع ىلاعت هللا ةجح ذخأي نم ةمالع نم نإ مث

 :لوقي هلاح ناسل امبر لب ؛ةقيقح ههجو ىلع هيلع ةجحلا ليختي ال نأ نايعلاو قوذلا
 يذلا تنأ بر اي :هل تلقل كلذ نع ينلأسي نيح جاجتحالا نم ىلاعت قحلا يننكم ول

 ال نأب هكرت ينم حصي الف «قلخأ نأ لبق لزألا يف ىلع هترّدق وأ .ةقيقح كلذ تلعف

 لثمو ءانيلإ هفيضتو لعفت اًمع ّبر اي كلأسن ال نأ انم بدألا نكلو ءيدي ىلع عقي

 .اقلطم ةغلابلا ةجحلا هلل لب «هيلع وه ام ىلع رمألاب لهاج نم الإ عقي ال لوقلا اذه

 نيسمخلاو عياسلا بابلا يف هنع هللا يضر نيدلا يحم خيشلا لاق دقو

 ةجحلا نأ ملعا ١54[ :ماعنألا] «ُةَملِبْلأ ُهَبُحلَل م9 :ىلاعت هلوق يف ةئامعبرأو

 ملع زّيمت امو ءمولعملل اعبات ملعلا نوك ةهج نم الإ ائيلع ةغلاب تناك ام ةغلابلا

 هلك ملاعلا ىلع ةيلعاقلا ةبتر هل ىلاعت هنوك ثيح نم 0الإ مولعملا نع ىلاعت قحلا
 . هلوعفم هلك ملاعلا نإ" *”[ف]

 هيف مهولغل نيدلا نم اوقرم نيذلا : ةقراملاو :هلخدم ريغ نم ءيش نم جورخلا وه :قورملا )١(

 .(محل) برعلا ناسل .بوثلا نم ىلعألا : ةمحللاو  بوثلا نم لفسألا :ىدسلا (؟)

 .ال :نيتحسنلا يف 607

 .صتلا ةماقتسال ةدايز (4)
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 فيك :20لاق ول «هيلع ةغلابلا ةجحلا هلل ناك هلعف وأ ًائيش مولعملا لاق اذإف

 لاح يف هيلع تنأ ام ىلع الإ كب يملع قلعت ام :ىلاعت هل لوقي نأب ينذخاؤي

 «كناذ يف هيلع تنأ ام ردق ىلع الإ دوجولا ىلإ كتزربأ امف .كدوجو لاحو كمدع

 ضحدنتو ءقحلا وه كلذ نأ دبعلا فرعي ٍذئنيحو «كدادعتساو كلوبق ردق ىلعو

 .رباكألاب صاخلا يهلإلا نافرعلا فقوم يف مهلك قلخلا ةجح

 بسحب هيف مكحلا فلتخيو .بيرق هيف رمألاف ؛مومعلا يف نافرعلا فقوم اّمأو
 لب ؛ًادبأ رخآ دبع ىلع ماقت ام نيع يه ءةجح هيلع ماقت دحأ لك امف «لاجرلا مهق

 ىلاعت قحلا رهظُيل كلذو .هماقمب قيلي امك هيلع ماقت ءىلاعت هللا دنع ةجح دبع لكل

 ام هنإق ؛هدابع قوف رهاقلا وه ىلاعت هتوك ماقم مهل رهظيل وأ .مهيلع هلضق مهل

 ميقي ام ديع لكل رهظيف ء«ريبخلا ميكحلا وهو ؛مهيلع ةغلابلا ةجحلاب الإ مهرهق
 الو ءاتل ًاّجاحم ىلاعت هسفن لعج ام فيلكتلا قالطإ الولف «هيلع ةجحلا هب ىلاعت

 ىلاعت قحلا فاصنإ ةلمج نم اذهو «ىلاعت انرظان الو «مكح سلجم هعم انل لمع

 ىهتنا . فْضُنلا هنم بلطيل ؛هدابع

 هيل نه لق# :ىلاعت هلوق ىنعم يف ةتاملاو نيعبسلاو عباسلا بابلا يف لاقو

 فلك ام ىلاعت هنأ ىلع ليلد ّمظعأ ةيآلا هذه يف نأ ملعا ١44[ :ماعنألا] «ُهَمِيبْل

 الو ءببس الي ءامسلا ىلإ دوعصلا وحنب مهفلكي ملو «ةداع هنوقيطي ام الإ هدابع

 :لوقي ناك امل كلذب مهفلك ناك ىلاعت هنأ ولو ؛'"”نيدضلا [ب /10] نيب عمجلاب

 نع ٌلَسسِي الطف :لاق امك ءديري ام لعقي نأ هللف :لوقي ناك لب 4ةَئِنبْلَأ ٌةَيْحَلُك هني
 راع سرا ا سر لن رولر

 اذهف «ةيلزألا ةمسقلا لصأ يف [1/58] 1١7 :ءايبنألا] © هتولسي مهو لعفي
 رص سن سل ع 2 “أ 0

 . 4لعفي اَمَع ُلَمسِي الإ# ُعضوم
 كجاح دقف ؛هملع يف قبس امب كيلع جتحا نم :رارسألا باب يف لاقو

 ىلإ دتهأ ملو (ول) لبق أطقس مالكلا يف نأ رهاظلاو نيتخسلا يف اذك ؛خلإ. . .لاق ول :هلوق )١(

 . ملعأ هللاو ءهريدقت

 صخش يف ناعمتجي ال امهنإف دوعقلاو مايقلا لثم ءاعفترب نأ نكميو ناعمتجي ال امامه :نادضضلا (؟)

 .ًاعجطضم صخشلا نوكي نأب ناعفتري نكلو دحاو
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 ْمُهَو لعْفي مع ُلَسي الإ# ىلاعت هنإف ؛اهبهذم نع عرشلا لدع نإو ءاهب ليقو تعمُس

 .نورعشي ال سانلا رثكأ نكلو .4() سولي توحي

 يغبني الو ءاراهج نوكي ال ةلأسملا هذهب ظّفلتلا لثمو :لاق مث كلذ يف لاطأو

 ىف تثروأو ادهن حمو ءملع تناكل اهب رهج ول هنأ عم راعشإ الإ هب ملكتل

 (9ألا قيرطلا "' ”سْرَد نم هيلإ كلذ يدؤي امل ؛ممقلا رو ل داؤعلا

  مهفاف اهتيصانب ذخأ وه ةباد | لك ناك نإو للا يي هياط ءذلا

 نكْنلو مهتملظ امو# :ىلاعت هلوق يف ةئامثالثو نيثالثلاو سماخلا بابلا يف لاقو

 فقوتي مل ىلاعت هللا باطخ عقاّرم مهف ْنْم 1١4[ :لحتلا] «َتوُمِيظي ْمَشَأ أون
 أَوناك نكلَوط :ىلاعت هلوق نإف ءهدابع ىلإ وأ هسفن ىلإ ىلاعت قحلا هفاضأ ءيش يف

 اهفراصم نمو .قحلا الإ لوقي ال ىلاعت هنأل ؛فرصم نم اهل دب ال «َنوُمِيظي ْمَسْفَنأ

 : مهل لايف ءانسوفت لاعفأ قلخن نحن :نولوقي نيذلا ةقئاطلا قح يف هذه 00-6

 . ىهتنا مكسفنأ متملظ نيذلا متنأ ًاذإ

 نم ملعب الأ ءيش لكب ملاع ىلاعت هللا نأ ىلع لَحّتلاو للملا لهأ عمجأ دقو

 ١8[. :كلملا] َّقََع

 ال ىلاعت قحلا نأ ملعا :«تاحوتفلا» ٠ نم نيسمخلاو عيارلا بايبلا يف لاقو

 ملع نإ : ءادتبا اولاق نيذلا ىتح «لخّتلاو للملا لهأ عامجإب ءيش هملع نع بزعي

 قحلا ملع يفن كلذي اودصقي مل مهنإف ؛تاّيئّرجلا نود تاّيلكلاب قلعتي ىلاعت قحلا

 «تايلكلاب هملع نمض يف تاّئئزجلا ملعي ىل !اعت هنأ اودصق امئثإو «تاّيئزجلاب ىلاعت

 هيزنتلا اودصقق ؛هقلخ هيلإ جاتحي امك .ددعلاب اهليصفت ىلع اهب هملع فقوتي الو

 بصن نم نأ ولو ءدارملا فال ٌمهوي امب ريبعتلا يف اوأطخأف .ظفل ىلاعت قحلل

 نم ًارافك اوناك نإو كلذب مهرّقك ام :'؟'هانركذ ام مهف ةقسالفلا نيبو اننيب فالخلا

 .رخأ هوجو

 .حرجلا وه :ملكلا )١(
  (سرد) برعلا ناسل هتحم : حيرلا هتسردو ءافع :ءيشلا سرد قف

 . ملعأ هللاو .ريسبلا ىنعمب ممألا :انه امل اهبستأ لعت ءممأل ناعم ةدع برعلا ناسأ يف ركذ (5)

 امإو .هللا همحر خيشلا ىلع سوسدم هنأ امإ نيرمأ دحأ نم هل دبال هرس سدق خيشلا نم مالكلا اذه (4)

 مامإلا بستي فيكق الإو ءهللا همحر يلازغلا مالسإلا ةجح وه مهل رفكملا نأ نع ًايهاس هلاق هنأ
 !؟مسمسلا عامقأ يف مهرجح يذلا وهو مهدصق مهف مدع ىلإ يلازغلا
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 لامجإلا ذإ ؛لامجإ ىلاعت ىحلا ملع يف سيل هنأ ملعا :رارسألا باب يف لاقو

 .لاعفألاو لاوقألا يف لامجإلا امنإو ؛لاحم يناعملا يف

 قلعتي نأ لاحملا نم :«تاحوتفلا» نم ةئامعبرأو رشع يداحلا بابلا يف لاقو

 دق :لاقو هبر ىلع جتحا ًادحأ نأ ولف ءهسفن يف هيلع مولعم وه امب الإ يهلإلا ملعلا

 :لجو زع قحلا هل لاقل ؟ينذخاؤت ّمِلَف ءاذكو اذك ىلع نوكأ نأب يف كملع قبس

 ؛«كتمِلَعل كلذ ريغ ىلع تنك ولف «هيلع تنأ ام ىلع الإ كب يملع قلعت لهو
 . كمالك يف فصنأو .كسفن ىلإ عجراف

 ةجحلا نأو ءجوجحم هنأ ملع .هانركذ ام مهفو ءهسفن ىلإ دبعلا عجر اذإف

 ابدأ هيلع ىلاعت هلل ةجحلا ميقي وه ريصي لب ؛ىلاعت هلل هيلع ةغلابلا [ب/47]

 ميس اونا كلو ُهَتملَظ اًمو# :العو لج قحلا لوق نأ هل حولي كانهو .ةقيقح

 .ًانيقيو ًافشك ءقدصو قح [118 :لحنلا] «َنوُمِيظَي
 مهب قلعت ام انمْلِع نأل ؛مهانملظ امو :لوقي ىلاعت قحلا نأ ةيآلا هذه ىنعمو

 ليدبت الو «لاوحألا نم دوجولا يف هب اورهظ ام ةروص ىلع الإ لزالا يف
 . هللا قلخل

 [أ/594] هلوق مهف نم :لوقي هنع هللا يضر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 مهللا طق لقي مل ١18[ :لحنلا] 4َتوُمِيظي ممم اوناك نكلو ْمُهَتَمَلَظ امو :ىلاعت

 امل ؛ٌّيف ةذفانلا كرادقأ در نع يزجع ملعت كنإف ؛يصاعملا يف عوقولا نم ينظفحا

 ىلاعت هللاب لهجلا نم دودعم كلذو «ىلاعت هللا ىلع ةجحلا ةماقإ ةحئار نم هيف

 . ىهتنا .هعم بدألا ءوسو

 ىلاعت قحلا نم ةرم تبلط :لوقي هنع هللا يضر يلوبتملا ميهاربإ يديس ناكو
 قلخلا قلخ امل ىلاعت هنأ تيأرف «مهلامعأو قلخلا رمأ نع يل فشكي نأ

 مث ًانيعم المع مهنم دبع لك راتخاف ءاهيف مهرّيخ مث مهلامعأ مهل ْقَلَخ ءمهدجوأو
 ملاع ىلإ مهرهظأ امل مث ء«بيغلا يف مهاوطو ءمهيف لامعألا كلت ىوط ىلاعت هنإ

 تعقو كلذبف ءهسقنل هراتخا ام ديع لك ىلع ىرجأو «لوقعلاب مهبجح ةداهشلا
 . ىهتنا .ًادغ هل فشكتيسف مويلا هانلق امع ''”هل فشكي مل مث ءمهيلع ةجحلا

 .دبعلل يأ () شماه يف )١(
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 ءهملع ٌمولعم مهو ءاميدق قلخلاب ىلاعت قحلا ملع قلعت ناك اذإف :ليق نإف
 ؟هقلخ نع ىلاعت قحلا زيمت مبف ءملعلا قرافي ال ملعلا مولعمو

 هنوكب هقلخ نع رّيمت ىلاعت قحلا نأ ةبوجألا هذه يف مدقت دق :باوجلاف

 ىلإ هملع نونكم نم هلك ملاعلل ىلاعت هجارخإ الولف «قولخم هلك ملاعلاو ءاقلاخ

 .مدعلا نم هسفن جرخي نأ ملاعلا نم دحأ ردق امل ؛انب صاخلا دوجولا

 ةثامعبرأو رشع يداحلا بايلا يف ةئأسملا هذه هنع هللا يضر خيشلا ركذ دقو

 وه ام'''[و] ءمولعملل عبات ملعلا نأ ىلع كلدي اذهو :لاق مث اهنايب لاطأو

 نم اهيلع هّبن ًادحأ ْنأ يملع يف ام «ةقيقد ةلأسم يهو ءملعلل عبات مولعملا

 نأ هنكمي اهققحت اذإ ٍدحأ نم امو ءانيلإ "”لصو امو ناك نإ الإ «ىلاعت هللا لهأ

 ىلع هنوك نيبو «هدوجوب ملعلا مّدقيف ًادوجوم ءيشلا نوكي نأ نيب قرفو ءاهركني
 «ينامز نزوب مولعملاو ملعلا نيب لقعي ال ذإ ؛هل يلزألا همدع لاح ةروصلا هذه

 وه ىلاعت هللاو ءهلل لوعفم هلك ملاعلا نأ وهو ءطقق ةبترلاب الإ زييمت مث امو

 . هل لعافلا

 يذ لكل ةيفاك تتاكل ةلأسملا هذه الإ «تاحوتفلا» باتك يف نكي مل ولو :لاق

 لمعيل مكدحأ نإ :ثيدح يف لاق مث كلذ يف لاطأو ءميلس لقعو ءديدش رظن

 لمعب لمعيف باتكلا هيلع قبسيف «عارذ الإ اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح ةنجلا لهأ لمعب
 . ””«اهلخديف رانلا لهأ

 روص نم دهش ام الإ ملع امو ؛ملع ام الإ بتك ام ىلاعت قحلا نأ ملعا

 اهدهشي وهف «ريغتي ال امو اهنم ريغتي ام ءاهسفنأ يف هيلع يه ام ىلع تامولعملا

 هيلع يه ام ةروص ىلع الإ اهدجوي ملف .اهتاريغت تاعيونت ىلع اهمدع لاح ىف اهلك

 هب رهظي ام ىلإ [ب /4ا/] باتكلا ةفاضإب الإ قبسي باتك مث امف ءميدقلا هملع يف

 .صنلا ةماقتسال ةدايز )١(

 نإ الإ :مالكلا لصأ نوكيو ءخاسنلا ةدايز نم (امو) هلوق لعلو «نيتطوطخملا يف ةرابعلا اذكه (؟)

 .ملعأ هللاو ءانماقم ىلإ يأ .اتيلإ لصو ناك

 .(571477) ملسمو :(51321)و (85*7) يراخبلا هجرتسأ ()
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 دبعلا مليف ءريغ ال لزألا يف اهيلع وه يتلا هتفص ةيكاح ةباتكلا نوكتف .ءيشلا كلذ

 ًاملع ملع :هانركذ ام مهف نمو .ةلهجلا ضعب هيف عقي امك ؟قلخأ نأ لبق لزألا يف

 «ىلاعت عزون ول «ةغلايلا ةجحلا هل نأب هسقن ىلاعت قحلا فصو ةحص ًانيقي

 .نيملاعلا بر هلت دمحلاو
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 ملظلا ّحأ مهوتي نم باوج
 ىلاعت هللا ةدارإ ريغ نم خوكلا يف عقاولا

 :رفاغ] دال اًمْلَظ ديري ُهَللأ اًبو## :ىلاعت هلوق نم مهوتي نم :هب تبجأ اممو

 .هنم ةدارإ ريغ نع دوجولا يف عقاولا ملظلا نأ ١

 دوجولا يف ءيش لكو ءهدجوتل مودعم ىلع الإ هجونت ال ةدارإلا نأ :باوجلاو

 ءمدع هتأل ىلاعت هديري الف «ةدارإلا هيلع هجوتت الف ؛ىلاعت قحلا ملع يف دوجوم

 . ىلاعت قحلا نود ؛قلخلل يبسن ملظ الإ مث امو
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 ديفتسي دق هللا نأ مهوتي نم باوج
 اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت هدنع نكي مل ًاملع

 نكي مل ًاملع هقلخ نم ديفتسي ةبترم هل ىلاعت قحلا نأ مهوتي نم هب تبجأ اممو
 رج : ىلاعت هلوق وحن نم ميقسلا مهفلا لهأ نم عقي دق امك ء[أ/40] هدنع

 7١[. :دمحم] 4من بح

 ًاملاع لزي مل ىلاعت قحلا نأل ؛هداقتعا زوجي ال مهف كلذ نأ :باوجلاو

 دح ىلع ةداهشلا ملاعل اهدجوأ هنإ مث «ةداهشلا ملاع يف اهدوجو لبق ءايشألا عيمجب

 لوأ ةديقعلا يف مدقت امك ؛ءايشألا ددجت دنع اهب ملع هل ددجتي مل ءاهملع ام

 اذكه ءاهروص دادعتب اهبتارم يف ىلاعت قحلل ةمولعم اهلك رومألا لزت ملو ؛بابلا

 :«تانكمملا لايخ يف نايعألا تعونتق .هدوجوو همدع لاح هلك ملاعلل ىلاعت هكاردإ

 مل امب ملعلا تدافتسا ءمدعلا يف يهو اهسفت نع اهل فشك امل مث ءاهملع ىف ال

 اهل فشكيل الإ نايعألا دجوأ ام ىلاعت هللا نإف ؛اهيلع نكت مل ةلاح ال ءاهدنع نكي

 . عباتتلاو يلاوتلا ىلع ءيش دعب ًائيش ءاهلاوحأو اهتايعأ نع

 ٌّقح توبوا :ىلاعت هلوق يف مهماهفأ تبرطضا دق ءاملعلا نأ يخأ اي ملعاو

 ىلإ ةردقلاو .تامولعملا ىلإ يهلإلا ملاعلا ٌةفاضإ مولعلا لكشأ نم نأل كلذو «َمَلَك

 لعج ىلاعت ىحلا نوك كلذ يضتقي ام رهاظو ؛تادارملا ىلإ ةدارالاو «تارودقملا

 امف ءمهفلا نم روصقلا لهأ دنع لكشأو لكشأ تامولعملا نم ملعلا ديفتسي هسفن

 نم نآل ؛مهماهقأ هلبقت امب نيرصاقلل كلذ ليوأت يف الإ ءاملعلا ماهفأ تبرطضا

 لقعلا داكي ال ملعلا نم كيطعي ام الو ءهسفن وه ملعي الو ءهسفنب ملعلا كاطعأ

 ام اهسفنب ملعلا تادوجوملا ىطعأ هنأ الول ىلاعت قحلا نإف ؛ًادبأ هرهاظ ىلع هلقعتي

 . اهسفن تفرع تناك

 بابلا يف ةيآلا هذه ىلع مالكلا ىف هنع هللا يضر ن يذلا يحم خيشلا لاطأو

 مهف يف ءاملعلا لوقع بارطضا ببسو :لاق مث «تاحوتفلا» نم ةثامعبرأو عيارلا
 نم ءاهقلعتمب ةفص لك قلعت ينعأ ؛قلعتلا ثودح ثيح نم وه امنإ ةيآلا هذه
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 [ب/48] تارودقملاو تامولعملا ٌنِإف ءالثم ديرملاو رداقلاو ملاعلا ثيح

 حاتتفا ال يذلا «ىلاعت هملع مولعم يه ذإ ؛يهلإلا ملعلا يف اهل حاتتفا ال تادارملاو

 .ةبوجألا هذه يف هطسب مدقت امك هل

 كلذ ىلع رثعو «هيلإ انرشأ ام ىلع رمألا ناك اًملو :لاق مث كلذ يف لاطأو

 ةيرعشألا دنع هنع رّبعملا لاسرتسالاب لاق بيطخلا نباك «نيملكتملا نم رثع نم

 رهظي ىتح :يأ 4من قع :ماقملا اذه نم ىلاعت هللا لاق كلذلف «قلعتلا ثودحب
 تافصلا تايآك ؛لوقعلل لزنت وهف «مكئالتبا لبق مكلاوحأ نم انملع امب انملع مكل

 .ملعأ هللاو :هيبشتلا تافص نم برقلا اهرهاظ يطعي ىتلا

 هلوق مهف يف 0 :رخآ عضوم يف ؛ لاقو

 قلعت ركنأ ءامدقلا ضعب نم نإ ىتح «مهراكفأ بارطضال الإ َرَلَي قحط :ىلاعت

 ىلاعت هنأ هنع باغو «كلذ يف هدنع يهانتلا مدعل كلذو ءليصفتلاب يهلإلا ملعلا

 .كلذك اهب هملع قلعت دعب ىهاتتت ال هتامولعم نأب طيحم

 ىقلأف ءةلأسملا هذه يف لاكشإلا اندنع ٌفشكلا عفر دقف نحن امأو :خيشلا لاق

 ثودحلا مدعو مدقلا هل نم مث امو «تامولعملاو مئاعلا نيب ةبسن ملعلا نأ انيولق يف

 حاتتفا هل سيل ىلاعت هدوجوو ؛ىلاعت هدوجو نيع يهو ءطقف ىلاعت ىحلا تاذ الإ

 لاق هقلخ نع اهب زيمت يتلا هتاجرد ةلمج نم ةياهتلاو ءدبلا يفن نأل ؛ءاهتنا الو

 [أ/11] تامولعملا تناك امل مث ١5[ :رفاغ] «ِشْرَمْلا وذ ٍِتَحَرّدلآ ٌعيِفَرأل : ىلاعت

 ارودقمو امولعم ىهاتتي ال امب ادوجو ىهانتي ال ام قلعتف «ىلاعت هدوجو قلعتم
 مكعمس قرط ام هلعلو «قيقدلا رمألا اذهل ناوخآلا اهيأ اونطفتف «كلذ ريغو ًادارمو

 . كلذ لبق

 ام لك ذإ ؛يمانتملا دوجولا يف لوخدلاب فصتت ال ىلاعت قحلا تاذ نأ ملعف

 وه امف .يقيقحلا دوجولا وه العو لج يرابلاو .هانتم يهانتملا دوجولا يف لخد
 دوجو فالخب .هتيهام نيع ىلاعت هدوجو نأل ؛قولخملا دوجولا اذه يف لخاد

 .اهريغو تادارملاو تارودقملا ذخأت اذه ىلعو .ءريغ

 . ملاعلا ءدب بيس ةقرعم ىلإ ىلاعت هللاب ءاملعلا نم دحأ لصو له :ليق نإف

 :هصن ام «تاحوتملا» نم عبارلا بابلا يف نيدلا يحم خيشلا لاق دق :باوجلاف

 قلعت الإ ءملاعلا هب يسب ةفرهل صنع نمل ىلاحت هللاب ءاملعلا رثكأ نأ ملعا
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 انهو «نوكيس هنأ ملع ام ملعلا نم ىلاعتو هناحبس ٌنَوكُيف ءريغ ال هب ميدقلا ملعلا

 . مهملع ىهتنا

 ءيهلإلا بهولا قيرط نم «كلذ قوف ام ىلع ىلاعت هللا انعلطأ دقف نحن امأو

 ربعملا يهو «ملاعلا عيمج نم اهتارضح لهأ يف ةربدملا يه ةيهلإلا ءامسألا نأ وهو

 يريغ كلذ ىلاعت هللا ىطعأأ يردأ الو ءوه الإ اهملعي ال يتلا لّوألا حتافملاب اهتع

 ةجحلا نأ ملع كلذ ملعب ققحت نم لكو ءمهتيي نم هب يتصخ وأ ءةمألا نم

 هجورخح تربد امنإو ءهدوجو ملاعلا يف تربد ام ءامسألا نِإَف ؛هيلع ىلاعت هلل ةغلابلا

 ىهتنا . ريغ ال ءانل دوهشملا [ب /58] دوجولا اذه ىلإ ىلاعت هللا ملع نونكم نم

 ةبسن يهو «تامولعملا ةرضح يه قيقحتلا ىلع ملعلا ةرضح ًاذإف :تلق نإف

 . مولعملاو ملاعلا نيب

 نيسمخلاو نماثلا بابلا يف خيشلا هركذ امك كلذك وهو معن :باوجلاف

 رظنو ءالقع هنع هرخأتل ؛مولعملا يف رثأ ملعلل سيلف «تاحوتفلا» نم ةئامسمخو

 ملعلا كاطخأ اذإ هنإف ؛هب كملع ثيح نم هيف كل رثأ ال لاحملا نإف «ءلاحملا كلذ

 .لاحم هنأ هب ملعلا كاطعأ ءهسفنب

 لوقلا نع تردص تانكمملا نايعأ عيمج نأ ملع ءهانلق ام ملعب ققحت نمو

 مل اهنأو ءآلقعو ًاعرشو ًافشك ةيهلإلا ةردقلا نع تردص امك .ًاعرشو ًافشك ؛يهلإلا

 تاذلا ملع ًالقع هب قلعتف ءهنيع يف نكمملا رهظ امنإو .يهلإلا ملعلا نع رهظت

 .ًادبأ اهدنع '')ام ًامودعم هب قلعتي ملف «ًاداجيإ ال ًاروهظ هب ةملاعلا

 نكلو مُهَتْْلُظ اًمْو# :ىلاعت هلوقب ملاعلا وهف ا
 نم اناوس نمل ملعلا نم هانركذ ام قوف سيلو ١1١8[ :لحنلا] «هوُمِيظَي ْمُهَشنَأ اوك

 . لمأتف لهج وه ام الإ انداقتعا يف ةمألا هذه

 قحلا ملع نيب سيل :لوقي ىلاعت هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 ءةبترلاب زيمتلا الإ امهنيب نكي ملف .نامزلا نم ًادبأ لقعي '"ْنْوَب همولعم نيبو ىلاعت
 ل ل ا و الل

 .(نوب) برعلا ناسل - نيش نيك ع ل 22(



 ٠ ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 هتاذب مولعملا نوك بلطي يهلإلا ملعلا ذإ ؟اهيق لولعم وه ام ثيح نم «ةلعلا ةبتر

 هتلع لولعملا ةاواسم مزلي ال امك ءمزلي ال و ردقم نامز امهنيب لقعي الو «دب الو

 . ىهتنا ؟هب مولعم الب ملع روصتي فيكو ءبتارملا رئاس يف

 ال هنأو ١*[ :دمحم] 4م ّقَح َمتولبَنلَول :ىلاعت هلوق ىلع مالكلا مدقت دقو

 «'”لعجو «تامولعملا نم ًاملع ديفتسي نأ ىلاعتو هناحبس ريبخلا ملاعلا نم حصي

 ريبخلا ىنعم نأ نم مدن ٌقَح حولَبَنلَول : ىلاعت هلوق هيضتقي ام رهاظ نع ىلاعت هللا

 ام عيمجب ملاعلا ىلاعت وه لب ءهلبق ال ءالتبالا دعب َملعلا لصحُي ْنَم.[أ/5] وه

 لوقعل لزنتلا ىلاعت هللا ةمحر نم يهو ءهروهظ يأ هنوك لبق دييبعلا نم نوكي

 كلذ وحنو .؟”لايندلا ءامس ىلإ لوزنلاو «ءاوتسالا ةيآ يف مهلوقعل لزنتي امك :هدابع
 .اهيلع ىلاعت وه يتلا هيزنتلا تافص يفاني هلك كلذ رهاظ نأ عم

 .كلذ لقعتي مل نإو هسفن نع ىلاعت هب ربخأ امب ناميإلا بجي ًاذإف :ليق نإف

 ظح هللاب ملعلا نم هتاف هب نمؤي مل نمو ؛كلذب ناميإلا بجي معن :باوجلاف
 تافقصي انيلإ فرعت ىلاعت هنإف . ىلاعت هللاب ةفرعملا ماقم نم فصنلا ىلع وهو «رفاو

 باتكلا يف اهدورول ؛ هيبشتلا تافص در ىلإ انل ليبس الو « هيبشتلا تافغصبو «هيزنتلا

 :ةينيلاو

 ٌقح حئوُلَبلَو# :ىلاعت هلوق نع هنع هللا يضر نيدلا يحم خيشلا لئُس دقو

 «يكملا فيرشلا مرحلا يف "”يعفاشلا ينميلا فيصلا يبأ نبا هل لئاسلا ناكو مَ
 ؛هنوك لبق هملع امك هنوك ثيح نم هملع امف .هنوك لبق ءيشلا ملع نم :هل لاقف

 . كلذ ىف لاطأو ؟[ب 31
 دق نكلو ءلوقنم اهيلع لد امو .لوقعلا اهيف تراح ةلأسم هذه :لاق مث

 .هناميإو هبدأو هملع ماقم هفرعيل ؛هذيملت ملاعلا مهفتسي

 .ملعآ هللاو .لجو :باوصلا لعلو نيتخسنلا يف اذك (لعجو) :هلوق )١(

 هلصأ ثيدحلاب ملع هل ينمي يعفاش هيقف ء.فيصلا يبأ نبا هللا دبع وبأ .يلع نب ليعامسإا نب دمحم (؟)

 نيعبرأ نم ًاخيش نيعبرأ نع اهعمج ؛ًائيدح نوعبرألا» :اهنم بتك هل .ةكمب يقوتو ماقأ .ديبز نم

 (ه108) ةنس ىفوت .9فئاطلا ةرايزا :دامس ساتكو ءهثيدح



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا لح

 نتفلا نم ءالتبالا يف ام بجعأ نم :ةتاحوتفلا» نم رارسألا باب يف لاقو

 هللا نم ْنِإ نكلو .نوكي نأ لبق نوكي امب ملاعلا وهو 4ٌكَتَوَبَنلَو# : ىلاعت هلوق
 ةقيقحلا مولع نم نإف «ملعأ ال :لقف هنع تلئُس نإو ءمتكاف كلذ مهفب كيلع ىلاعت

 . ىهتنا .لاقي ام حبقأو ءملعُي ام نسحأ وه ام

 لاقتناب هسفن نع ىلاعت قحلا ربخأ امل :بابلا اذه نم رخآ عضوم يف لاقو

 ملاع ٌلّوأتو هْمَّلَكَت امو ىلاعت هللاب فراعلا تكس 4ث ٌّقَحل نوكلا نم هيلإ ملعلا

 ٌرُْسو ؛مّلأتو ككشتملا بلق ضرُمو «ْمُموتي امم ًارذح لوقلا اذهل ''”رظنلاب الإ
 .ىهتتا .ملعأ هللا :يرهاظلا لوقك لاقو ءمّنكتي هنكلو هللاب ملاعلا كلذب

 نإو ؛هيف ىلاعت هللا ملع ىلع كلذب ناميإلا نمؤم لك ىلع بجي هنأ َمِلُعَف
 ىلاعت قحلا مكح امبو ملت يحل :ىلاعت هلوق يف لمأتف .كلذ يف يخأ اي تدناع

 وه يذلا سيلبإ ىتح .هقلخ عيمج ىلع ةغلابلا ةجحلا هللو ءْمكحاَف هسفن ىلع

 فيك بر اي :لاق هنأ انغلب هنإف ؛ءيصاعملاب ةاصعلا عيمجل ةسوسولا يف ةطساولا

 ىتم :العو لج قحلا هل لاقف ؟كملع يف كلذ قبسي ملو .؛مدال دوجسلا ينم ديرت

 لب بر اي :لاق ؟اهدعب مأ ةيئابإلا لبق .دوجسلا يملع يف قيسي مل هنأ تملع

 . ''”كتذدخأ كلذبو :العو لج قحلا هل لاقف ءاهدعب

 بر هلل دمحلاو .قادحألا روني بتكي هنإف ؛لحملا اذه ىف ىخأ اي لمأتف

 0 . نيملاعلا



 ا ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 سيل ءالبلا مومع نأ مهوتي نم باوج

 طقف يصاعلا ىلع هلوزن يغبني هنأو لدعب

 ةلحم لهأ ىلع ءالبلا لوزن نأ هلابب رطخي وأ مهوتي نم هب تبجأ اممو

 وأ ءفدجعو ىنصاعلا ىلع ءالبلا لوزن ىلوألا ناك :لوقيو «لدعب وه سيل ىصاعملا

 ثرويف هعبت نمو ''”يدنوارلا نباك «ىلاعت هللا ىلع نيئّرجتملا ضعب كلذ يف عقي

 . ىلاعت هللا ىلع ضارتعا ةحئار ةماعلا دنع

 ةلمج نم ةدلب لهأ وأ ءىصاعلا ةلحم لهأ ىلع ءالبلا لوزن نأ :باوجلاو

 ناكل ؛هدحو ىصاعلا ىلع ىلاعت هللا اهلزنأ ول ةبوقعلا نإف ؛ ىصاعلاب ىلاعت هللا ةمحر

 بسحب [أ1/47] ةيصعم يف عقو امبرو الإ دحأ نم مهنم امف .ةمألا بلاغل كاله هيف

 :هرهلظ لع كلرت ام أربَسَك اًمِب سانا ُهَّنَأ ٌدِحاْوُت ولو :ىلاعت هللا لاقو .هماقم

 ةيصعملا ببسب لزانلا ءالبلا كلذ عزوي ىلاعت قحلا ىرتْف [15 :رطاف] «ِةَببآَد نم

 امير .هنع هللا عفد امل ةبسنلاب ًافيفخ ًاءزج ناسنإ لك ٌصخيف ءسانلا نم فلألا ىلع

 .هب سحي داكي ال

 عيطملا ىلع ىلاعت هللا لزنْيف ءةضاخ ةمحرلاو ماع ءالبلا :اولاق كلذلو

 ىلاعت هللا لزتيو ريسيلا الإ اهنم هناريج لاتي الو ءةعاطلل ًالعاف هنوكل ؛ةمحرلا

 وأ هدلب وأ ء«هتلحم لهأ ىلع يقابلا عزويو «ةبوقعلا نم ريسيلا يصاعلا ىلع

 . هميلقإ

 نيا لاق .داحلإلا يف رهاجم فوسليق ءنيسحلا وبأ ءقاحسإ نب ىيحي نب دمحأ :يدئاورلا نبا 2000

 هل فنصو (زاوهألاب) يدوهيلا يوال ىلإ أجلو ؛برهف ناطلسلا هيللط «ةقدانزلا ريهاشم دحأ : ريثك

 «يدنويرلا نيسحلا وبأ : يزوجلا نبا لاقو 5 هنآرقلل عمادلا# هانهنع يذلا هباتك دنع هماثم دم يف

 عمسأ تنكو لاق مث ةقدانزلاو ةدحالملا دمتعم هنإف هرفك ردق فرعيل هتركذ امنإو ؛قيدنزلا دحلملا

 «جاتلإهو «ةلزتعملا ةحيضف» اهنم «لقاع هلوقي نأ بلق ىلع رطخي ال اه تيأر ىتح ءمئاظعلاب هنع

 ,(هك54) ةنس يفوت .هركذ مدقتملا «غمادتاو ؛بهذلا بيضق#و «ةمكحلا تعناو «دزمزلا»و



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا م

 اهبحاص ىلع ةيصعملا ءالب لزن ول :لوقي هللا همحر نيدلا لضف يخأ تعمسو

 ةصاخلا ةيهلإلا ءامسألا تارضح تلطعتو «سانلا بلاغ كلهل ؛[ب/51] طقف

 ءاليلا عيزوت ناكف «كلذ وحنو ميكحلاو روبصلاو لذملاو مقتنملاك ؛لعفلا كلذب

 «ةيهلإلا ةردقلا لاعفأ ىلع نيضرتعملا ضعب هيلطي امم لمكأ «هريغو يصاعلا ىلع

 .ةمكحلاب ال ةمكحلا نيع يه يتلا

 هدعاسو يلاولا هكسمأو ءآلثم رمخ برش يف عقو اذإ هسفن ضرتعملا لمأتيلو

 ىلاعت هللا ركشي ريصي فيك «سفن ةبيطب ىذألا ةلق وأ «مراغملا يف هتراح لهأ

 .ّيلع اهلك مراغملا كلت لعجي مل يذلا هلل دمحلا :لوقيو .هل مهتدعاسم ىلع

 . ىهتنا

 مراغملا سانلا عيزوت يف :لوقي ىلاعت هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 هريغو يناربطلا ثيدحب لمع ةيصعم يف مهنم دحأ عوقو ببسب ؛ًاضعب مهضعب ىلع
 يصاعلا ىلع ءالبلا لزن ولف ''"«مهنم سيلف نيملسملا رمأب متهي مل نم» :ًاعوفرم
 ةلباقم يف هللا هلعج يذلا ءٌّرجألا هباحصأو هناريجو هّلهأ تافو ءُكَلَه امّبرل هدحو

 يف نينمؤملا لثم» :هلوقب لِي عراشلا هيف ٍبُغر يذلا «ءالبلا يف هل مهتكراشم

 دسجلا عيمج هل ىعادت وضع هنم يكش اذإ دحاولا دسجلا لثمك مهمحارتو مهداوت

 . "”ةرهسلاو ىمحلاب

 نسحأ دقف ىلاعت هللا عاطأ نم :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ةرثكو ةعاطلا كلت ةبترم بسحب «هميلقإ وأ هدلب لهأو ؛هناريجو هلهأ عيمج ىلإ
 .هلهأ وأ هناريج وأ دلي لهأ عيمج ىلع ءاسأ دقف ىلاعت هللا ىصع نمو ءاهعفن
 .دوجولا يف اهررض ةرثكو «ةيصعملا كلت حبق بسحب

 ىقو «ءاوس دح ىلع ءالبلاك ءاضيأ ةماع ةمحرلا نأ ملع هانركذ ام مهف نمو

 «ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو :(40/) «ريغصلا»و (/19/) «طسوألا» يف يناريطلا هجرخأ )01(

 ةعيبر نب ديزي هيفو يناربطلا هاور :(؟١٠458/1) «دئاوزلا عمجم٠ يف يمئثيهلا لاق ء(3551/90)

 كورتم وهو يبحرلا

 .(5985) ملسمو :(3570) يراخبلا هجرخأ (؟)

 .(ىلإ) :ىلوألاو ءنيتخسنلا يف انك (6)



 ٠ ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 دادمإلا نم هيلع لزن ام ةرثك ىلع عئاطلا علطأ ىلاعت قحلا نأ وهو ؛ّيفخ ّرس كلذ

 لكي ةمحر سانلا ىلع هعيزوتب ؛ءالبلا نم هيلع لزن ام ةرثك ىلع يصاعلا علطي ملو
 هللا هعلطأ ولف يصاعلا امأو «تاعاطلا يف ديزيف «عيطملا نيقي يوقيل كلذو ءامهنم

 يصاعملا نم هسفن توفي ناك امبرل «هتيصعم ببسب ءالبلا نم لزن ام ةرثك ىلع

 يف لمأتف ىهتنا .حصي ال كلذو ءهقح يف ردقلاو ءاضقلا مكح لطبي ناكف .ةلمج

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .سيفن هنإف ؛كلذ



 ةيهلإلا تاقصلا يتاعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا لل

 نم مهوتي ام باوج

 ءهبر فرع هسفن فرع نمد ثيدح

 نم نأ ''”ههبر فرع دّعف هسعن فرع نما :ثيدح نم مهوتي نم هب تبجأ اممو

 ةبترم هسفنب هتقرعم قوف سيل هنأو «هسفن ىلاعت قحلا ملع هملع ىواسل كلذ فرع

 .بلطُت ةفرعملا ىف ىرخأ

 صاوخلا امأ ءصاوخلا ال .ةّماعلا يضعب ماقمب صاخ مهفلا اذه ْنأ :باوجلاو

 ول ءهسقن فرع نم ةفرعم ىلع ًادئاز «رخآ ًاملع هسفنب ىلاعت قحلل نأ نوفرعيف

 . هئايلوأ نع ًالضف ءهئايفصأو هئايبنأ نم ناك ولو ىتح ءكلذ انضرف

 ال [1/554] ٌصخأ ًافصو ىلاعت هلل نإ :''”ينالقابلا ركب وبأ مامإلا لاق دقو

 . هكاردإ ىلإ قلخلا نم دحأل ليبس

 (2ينييارفسإلا قاحسا وبأ خيشلا ًاضيأ ىنعملا اذه ىلإ راشأ دقو :"”لاق

 قل

 قف

 فرق

 قفز

 1٠5( /؟) ةعيرشلا هيزنت بحاس ركذو .هللا دبع نب لهس ىلإ )7١١/1١( «ءايئوألا ةيلح* يف هازع

 . عوضوم ثيدح هنأ

 ناك ءيرصبلا .ينالقابلاب فورعملا ءمسقلا نب رفعج نب دمحم نب بيطلا نب دمحم : ينالقابلا

 هيلإ تهتناو ءهنامز دحوأ هملع يف ناك «هتقيرط ًارصانو هداقتعا ًاديؤمو «يرعشألا بهذم ىلع

 فيناصتلا فنص «باوجلا ةعرسو طابنتسالا ةدوجي ًافوصوم ناكو ؛ةيرعشألا بهذم ىف ةسائرلا

 للملا و «ةمئألا بقانما»و «فاصنإلا»و «نآرقلا زاجعإ* :اهتمف :؛هريغو مالكلا ملع يف ةروهشملا

 .(ه407) ةنس ىفوت ؛«لحنلاو

 امهدحأ نأ امهنم ٍدحأ ةمجرت يف ركذي مل َذإ «ينالقابلا ركب يبأ ىلإ ًادئاع ريمضلا نوكي نأ حصي ال

 امك ًاماع رشع ةسمخي يئييارفسإلا لبق يفوت ينالقابلا نإ لي درفتم مامإ امهنم لكو ءرخألا نع ذخأ

 ةبقنم ركذت نأ بجول ينييارفسإلل ًاذيملت ينالقابلا ناك ولو ءامهتمجرت لالخ نم كل نيبتيس

 .ملعأ هللاو ءةصاخ ةرعاشألاو ةماع ةنسلا لهأ يف وه نم وه ينالقابلا ذإ يتيبارقسإلل

 نكر* ب بقلملا «ينيارغسإلا ءنارهم نب ميهاربإ ني دمحم نب ميهاربإ :وه يئييارغسإلا قاحسإ وبأ
 لوصألا بتك يف قالطإلا دنع ذاتسألاب دارملا وهو ءرييكلا مامإلا .ملكتملا يلوصألا هيقفلا 'نيدلا

 «نيدحلملا درلاو نيدلا لوصأ يف ىلحلا عماج» :هيتك نم ؛داهتجالا ةبتر غلب هنإ لاقي «مالكلاو

 .(514) ةنلس يفوت ءةهقفلا لوصأ يف ةقيلعت”و



 لما ةيهلإلا تافصلا ىناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 داك هنأ "'ينيوجلا دمحم يبأ نع "'”نيدلا دعس خيشلا لقن نكل ىلاعت هللا همحر
 ءالتعلا ضعب مركي ىلاعت هللا نأ دعبي الق ءةيزم لقعلل :لوقي  هنع هللا يضر

 ١١4[ :هط] «امْلِع ٍفَدِر ّبّر لَو :ىلاعت لاق .تاذلا قئاقح اهب كردي ةيزمب

 . هيف ام ىفخي الو .ىهتنا ."””رظنلا ىف ناعمإو ٍةوق لامك ةيزملاب ىنعنو [س/ 7

 ةرسحب سائلا بلاغ تام دق :لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضف ىخأ ناكو

 لأ ةلهاج حورلا نأ عم ةيع ةحاورو ناسنإلل مونلا ءىجم ةيقيكو ءحورلا ةقرعم

 .ةدرجم طق اهسفن لقعت ال اهنأل ؛اهفنب

 ةيناسنإلا ةفيطللا نأ ملعا :ًاريثك لوقي هنع هللا يضر نيدلا يحم خيشلا ناكو

 ةدهاشمل ةدحاو ةظحل لزنت نأ حصي الو «بكرمل ةريدم الإ ىرخأو ايد دجوت ال

 .ًادبأ ةقالع ريغ نم اهبكَرُم نع ةّيِرَغ يهو ءاهطيسب
 عب مهل ملع هي نمم .ةقسالفقلاو ةفوصتملا .ضعب هاري ام فاللشب اذهو * لاق

 نأل ؛ىلعألا طيسبلا ِهْزنملاب دابآلا دبأ لصتت نأ حصي ال سفنلا نإق ءهيلع رمألا

 .هريغل غرفتت الف ءاهل مزال فصو اهبّكرمل اهريبدت
 لقعُي ال ىلاعت قحلا نأ ملعا :«تاحوتفلا» نم رارسألا باب يف خيشلا لاقو

 ملاعلا نع هديرجت ىلاعت هي ملعلا يف نكمي الو ءٍلوقعم ريغ ًاهزنم ًاهلإ الإ طق

 ثيح نم طق دهشي ملو .هتاذ لّقَعَتُت مل ملاعلا نع ًادرجم لقعُي مل اذإو .بوبرملا

 يتلا ةقالعلا ةقفرعم كل صخلتي ال كلذك ءاهندبو كسفن نيب يتلا ةقالعلا دوهش

 هح اص ءيغالبلا يقطنملا « ملكتملا يلوصألا «نيدلأ دعس « ينازاتفتلا هللا دبع نب رمع نب دوعسم (1)

 دئاقعلا حرش#و «دصاقملا حرش :هبتك نم ءامهريغو لوصألاو مالكلا يف ةريهشلا ةعقانلا تافلؤملا

 . (هال 45) ةنس يفوت .ةلوطملا#و ؟حيقتتلا ضماوغ فشك ىلإ حيولتلا»و ؟ةقسلا

 يع امامإ ناك «نيمرحلا مامإ دلاو يعفاشلا هيقفلا ينيوجلا فسوي نب هللا دبع نب فسوي نب هللا دبع (7)

 ههنم ريثك قلَخ هيلع جرختف .ىوتفلاو سيردتلل ردصت «بدألاو ةيبرعلاو لوصألاو هقفلاو ريسفتلا
 ىلع لمتشملا ريبكلا ريسفتلا فنصو ءدجلا الإ هيدي نيب يرجي ال ًابيهم ناك .نيمرحلا مامإ هدلو
 ةس يفوت :كلذ ريغو هرصتخمملا رصتخملو ؛ةركذتلا»و ؛ةرصبتلا» هقفلا يف فنصو ؛مولعلا عاونأ

 ,(هؤ54)

 .(ب) نم هتبثأ ام باوعلاو ءرظنملا :() يف (0)



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا حب

 امف ءام لكيه ريبدت نع سفنلا ديرجتب لاق نم لكف :لاق مث كلذ يف لاطأو

 . ىهتنا . بكرم يف الإ اهسفن طق لقعت ال اهنأل هّيِه ام سفنلاب ملع هدنع

 بحاص مزال نم نأ مولعمو ؟ىلاعت هللا يف ةريحلا بيس امف : لئاق لاق نإف

 نم جورخلابو «هتفرعمب ىلاعت قحلا انرمأ دقو «ىلاعت هللاي لهجلا ةريحلا

 . لهجلا

 نيذه دحأب ىلاعت هتاذ ةفرعم بلط ىلاعت هللا ىف ةريحلا ببس نأ :باوجلاو

 :نيقيرطلا

 .ةيلقعلا ةلدألاب امإ

 .ةدهاشملا ىمست قيرطب امإو

 .ةدهاشملا نم عنمي وهف يلقعلا ليلدلا امأف

 وه ىتلا «''”ةيسفنلا ةيتوبثلا ةفّصلا قيرط رم «هتافص قيرط نع ىلاعت هتاذ ةقيقح

 ىمس دقو «'"”بولسلا تافص الإ هرظنب لقعلا َكردُي ملف ءاهيلع هسفن يف ىلاعت

 تناك انه نمو ءلقع هتمظعي طيحي نأ مظعأو لجأ هللا :لوقي هتأك ؛هب ملعلا يف

 مهل رقتسي الف «تايآلا عم تايلجتلا قالتخا مهكاردإل ؛مظعأ فشكلا لهأ ةريح

 ملع راكفألا باحصأ الو «ةفسالفلا دنع سيلو :ةراونألا حقاول" يف :لاقو

 نم اوحرب امف ءركفلاي اوكلس مهنإف ؛مهقئاقح نم اهريغ نع ًالضف ءمهسوفنب

 هنودلويو ءمهسوفن يف هنوليختي امع هللا ىلاعتو مهريغ ءمهدنع امف «نوكلا

 دوجولاو ةيناسنإلاك اهيلع دئاز رمأ لقعت ىنإ اهب تاذلا فصو جاتحي ال يتلا يه :ةيسفنلا ةفصلا )0غ(

 ىلع دئاز رمأ لقعت ىلإ اهب تاذلا فصو جاتحي ام يهو ةيونعملا ةفصلا اهلباقيو ءناسنإلل ةيئيشلاو

 يتلا يه وأ ءمسا اهب فوصوملل قتشي ام يه ةيئوبثلا ةفصلاو .ثودحلاو زيحتلاك فوصوملا تاذ

 .(58497ص) «تايلكلا" .ةدارألاو ةردقلاو ملعتاك هي ىنعم مايقت تاذلا اهب فصنا

 نم تاذلا اهي فصوت يتلا يه ىرخأ ةرابعيو فريغل ال قاقتشالا عنتمي يتلا يه :ةيبلسلا ةفصلا (؟)

 .(354/) ؟تايلكلا» طسابلاو ضباقلاو رخآلاو لوألا لثم هب ىنعم مايق ريغ



 ١0 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 لمشق [1/401] .دلوي ملو دلي مل هنأب انربخأ دق ىلاعت هللا نإف [ب /571 ؛مهلوقعب

 الإ فرعي ال ليلدلا ناك اذإو .مهراكفأب هوتحن امو ءراكفألاو ةلدألاو نيهاربلا ةدالو

 امف «هتلهجو ام ًامولعم هب تملع نم ّنإف ؛ليبس ىلاعت هتفرعم ىلإ امف ؛ليلدلاب
 قح ىلاعت قحلل سيلو «هلثم لقع لقع لكل اولاق دقو ءهب هتملع ام كنأل هتملع

 .هفرع امف هركفو هلقعب ىلاعت هفرع نمف ءهلثم

 قيرط نمو «هيزنتلا قيرط نم هتفرعم ىلاعت هللاب ةفرعملا لامك نم :اولاقو

 هيزنتلا نإف «ةفرعملا نم فصنلا ىلع وهف امهدحأب هفرع نمو ءاعم هيبشتلا تافص

 .«نيعلا يف دجوي ال كلذو «نيذه نيب ام وه لادتعالاو «لثم هيبشتلاو «لثم

 .دوجولا نم ةيناثلا ةبترملا يف كنإف ؛كقلاخ ةفرعم يعدت نأ كايإ :اولاقو

 يف ضاخ نم عيمج :«تاحوتفلا» نم ةئامثالثو نيرشعلا بابلا يف خيشلا لاقو

 الو يفانلا ال ءادحأ كلذدب هللا رمآ امو .هلوسرلو هلل صاع وهف تاذلا ةقرعم

 نم ةدحاو تاذ ةفرعم قيقحت نع تاذلا هنك ةفرعم بلطي نم لتس ول لب «تبثملا

 ةلخاد يه له '[و] ؟كندب كشفن ربدت فيك :هل ليق ولو ؛كلذ فرع ام ملاعلا

 اذه هيف كرحتي يذلا دئازلا له وأ ؟ةلخاد ال وأ ةجراخ ال وأ ءهنع ةجراخ وأ هيف

 وأ دحاول له ؟عجري اذامل ءركفتيو ليختيو ءرصبيو عمسيو «يناويحلا مسجلا

 ىلع ةيلقعلا ةلدألاب هبلاطيو ؟مسج وأ ضرع وأ رهاوج ىلإ عجري كلذ لهو ؟نيريثك

 نأ لقعلاب فرع الو .ًادبأ ايلقع ًاليلد كلذل فرع امل ةيعرشلا نع ًالضف .كلذ

 .ادبأ توملا دعب ًادوجوو ةاقب حاورألل

 «ةفرعملا نم عون دعب الإ حصت ال هلل ةدابعلا نأ ملعا :رارسألا باب يف :لاقو

 هللا ٍدْبْعا» هيلإ راشأ امك ؛دوهشملاك وه امب وأ .دوهشم وه امب دبعلا قلعت نم دب الق
 ىلاعت ذخاؤي ولو ءادبأ ضحملا بيغلا عم ةدايعلا ىلإ ليبس الف .""”«هارت كناك

 ءهّير ديق دق لقع بحاص لك نإف .مهكلهأل مهتوقعب ىلاعت قحلل دييقتلا باحصأ
 ضعب ناكل كلذ الولو «قالطإلا الإ ىلاعت هلل يغبني الو ءاذك نود اذك يف هرصحو

 .صنلا اهيضتقي ةدايز )١(
 .(5) ملسمو )5١(. يراخبلا هجر تحأ قفز
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 ديعلا دنع ًادوقفم نوكي دبع دنع دجُو اذإ ىلاعت هنإ ثيح نم ءامَدَع دبعي ديبعلا

 يف مهعسو اولذب ثيح ؛؟عيمجلا نع ىفع هنأ ىلاعت هللا ةمحر نم نكلو ءرخآلا

 .تافصلا تايأ مهف

 .هعجارف «رهاوجلاو تيقاويلا» باتك يف كلذ يف مالكلا انطسب دقو اهرابخأو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو



 لبان ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 يف نأ مهوت نم باوج

 ىلاعتو هئاحبس هل صقنلا تافص :قوحل حيبستلا

 هنأو ١ءصئاقنلا نع ىلاعت قحلل اهيزنت حيبستلا يف نأ مهوتي نم هب تبجأ اممو

 .ىلاعت هل صقنلا تافص قوحل ناكمإ :يآ .زيوجت لّقعت عم الإ هيزنت حصي ال

 .لاحم كلذو

 نمو «ىلاعت هل صقنلا تافص قوحل لقعت حيبستلا نم مزلي ال هنأ :باوجلاو

 فرمأل ًالاثتما الإ ىلاعت هللا [ب/54] حبسي ال نأ حّبسم لك ىلع بجي :اولاق انه
 ههزني راص مث ؛هوجولا نم هجوب ىلاعت هقحلت ثّدحلا تافص نأ مهوت نمو هريغ ال

 .لامكلا تافص نم ىلاعت هلل بجي امب لهاج وهف ؛اهنع

 حيبستلا :رارسألا باب يف هنع هللا يضر نيدلا يحم خيشلا لاق انه نمو

 نم ىلاعت هللاب ءاملعلا حيبست امأو ءْزَتُي ال صقن هقحلي ال نم نأل :يأ حيرجت

 ءريغ ال هسفن نع ىلاعت هللا هلوق نع ةياكح وهف [أ/47] ؛مهعابتأ ٍلْمْكو :ءايبنألا

 .ةوالتلا ليبس ىلع كلذ نولوقيف

 داتا هجوما يذلا سيدقتلا وأ هيزنتلا نأ ملعف :لاق مث كلذ يف لاطأو

 وأ هسفن هب ىلاعت قحلا هزني يذلا سيدقتلا وأ هيزنتلا وه سيل ؛هلوقي وأ .هملعي

 نع ردصي الو ءقولخم كلذب رومأملاو ءبككرُم رمألا هيزنت نأل كلذو ؛هسدقي

 نك هورتا يودقلاو هيرتاب هدلع ىلاعت نجلا هت انل نكن !«قولخي الإ قوحملا
 هلثمك سيل هنآ مزاجلا مهداقتعا عم :هيلإ ةبرقلا ةهج ىلع مهرمأ امك اولاقو ءهعضوم

 ءيش
 ؟هيزنتلاو سيدقتلا نيب قرفلا امف :لئاق لاق نإف

 الو «لامجلاو لامكلا تافص دوهش عم نوكي يذلا وه سيدقتلا نأ :باوجلاف

 . ماوعلا هيزنت فالخب ءيهلإلا بانجلاب صقن قوحل راعشتسا هيف نوكي

 هلل رباكألا هيزنت :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر يفصرملا ايلع يديس تعمسو
 . ىهتنا ءاوس دح ىلع سيدقتلاك وهف ءصقن راعشتسا عم نوكي ال ىلاعت
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 هل مههيزنت نم لمكأ مهبرل دابعلا سيدقت نأ ملعا :ىرخأ ةرم لوقي هتعمسو

 ينوك صقن قوحلت راعشتسا عم الا نوكي ال ؛ماوعلا نم عقاولا هيزنتلا نأل ؛ىلاعت

 نإو ؛هيزنتلا عرش راب ةحملك وه يذلا رطاخلا اذه لجألف ؛لاحم كئذو ءقحلل

 .ىهتنا .بولقلا قرغتسم ريغ ناك

 لوأ ريبكتلا انل عرش امنإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 وه ىلاعت قحلا نأ نم «هلاب يف رطخيو دبعلا همهوتي امل ًاعفر ؛عقو ثيحو «ةالصلا

 رطخي ام لك نع ربكأ هللا :هبلق ناسلب لوقي دبعلا نأكف ءهبلق يف دبعلا هليخت ام
 حلا عرش امنإو :اولاق ءةهج يف هنوك نع لجي هنأو .فراعملاو روصلا نم يلايب

 قرفتت التل ؟؛هيلع مهمه عمجيل ؛هدابعب ةمحر ةالصلا يف ةبعكلا ىلإ هجوتلا ىلاعت

 .ةدحاو ىلاعت هقح يف تاهجلا رئاسف الإو :مهبولق

 ىلإ هجوتلاب صاخلا :لوقي هنع هللا يضر يفصرملا ايلع يديس تعمسو

 .دّيقمل دْيَقُمَف «ىلاعت هللا ىلإ هجوتم وهف بلقلا امأو .طقف مسجلا وه امنإ ةبعكلا
 .قلطمل ام قلطمو

 «ىلاعت قحلا هجو نع هنطاب ىلخأو ءهتالص يف فقو نم نأ ىفخي الو :لاق

 قحلا رّيحتل ! لجو رع هللاب لهاج وهف ؛هب ةطيحملا ةرئادلاك همهو ىف قحلا لعجو

 جا هةييت هك لامك" دزهككا عتب نلاقت قحلا كنور كلذ ملغاف دهر لف ىلاحت
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءءاوس دح



 ١1 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 ىلاعت قحلا نأ مهوت نم باوج

 ةنع عوجرلا هل زجي مل ءيشب دعم اذإ

 هل حصي ال ًائيش هسفن ىلع بجوأ اذإ ىلاعت [ب /05] قحلا نأ هب تبجأ اممو

 .هيف عوجرلا

 هتاذ ثيح نم ال .هسفن نع هب ربخأ ام تيح نم ىلاعت قحلل نأ :باوجلاو
 جاتحيو ؛هب ناميإلا بجي امهالكو .ىالطإ ةرضحو «دييقت ةرضح :نيترضح

 . نينيع ىلإ ناميإلا اذه بحاص

 هدّيقيف ىلاعت قحلا هدّيق ام ىلإ اهب رظني نيع

 ب و ا

 نم اذهف 4 :تارمع لآ] كي نم ٌبْرَميَو ُهلَِي نمل ٌرفَيل :ىلاعت لاق

 اذهف [54 :ءاسنلا] *«.دب كَمْ نأ ٌرِفْغَي ال هنأ َّنإ# :ىلاعت 9 «قالطإلا ةرضح

 ِهمسَقَت 0 ل0 :ًاضيأ تاتو رك ديلا نمو ؛دييقتلا ةرضح نم

 :مورلا] «َنيِنمْوُمْلا ٌرَصَت اَنلَع اًفَع اوف :ىلاعت هلوقو [54 : ماعنألا] 4ةَمَحيل كا

7 ]. 

 ال ءًاعيش هسفن ىلع بجوأ اذإ ىلاعت هنأ ىلع : ىلاعت هللاب نوفراعلا عمجأ دقو

 ؛ديعلا فالشخب [أ/4ا/] ديري ام لعفي هنأل ؛هيف هدابع ىلع بجاولا دح تحت لخدي

 ةردقلا عم رذنلاك ؛هسفن ىلع هبجوأ ام كرت اذإ مئآيف «فيلكتلاو ريجحتلا تحت هنإف

 مل ًائيش هسفن ىلع بجوأو .عيرشتلا يف عراشلا محاز ثيح .هل ةيوقع هيلع

 .هيلع هللا هبجوي

 هلوق يف "تاحوتفلا» نم نيثالثلاو ثلاثلا بابلا يف نيدلا يحم خيشلا لاقو

 .1417 :مورلا] 4َنيِنْؤُمْلا ٌرْضَم اَنلَع اًفَح تاو :ىلاعت

 اًقَح تاكر# :لاق فيكف :ءيش هيلع بجي ال ىئاعت قحلا نإ :لئاق لاق نإف
 ! ؟ هكانع

 ملعلا نأ كلذو «ةبستلا ثيح | نم بجو ام انه سوجول !اب دارملا نأ :باوحلاف
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 ءهجولا اذه نم ةبسنلا ىلع بوجولا كلذ ناك ءانتداعس هيف امب ًالزأ قلعت اذإ يهلإلا
 ملعلا هب قلعت يذلا .رمألا كلذ ىلإ ةلصوملا قيرطلا كلت بوجو نم دب ال يأ

 . يهلإلا

 .هسفن ىلع هبجوأ اًمع عوجرلا هل ىلاعت قحلا نأ ىلع مهلك قحلا لهأ عمجأو

 . هيلع ضارتعا الف قوي مل نإو ءهنم لضف وهف

 هيف دعوت امب ناك نإف ءريخلا نم دعو امب هنم ءافولا ناك اذإ اذه :لئاق لاق نإف

 ؟همكح امف رشلا نم ةاصعلا

 ريخلا نكلو ءريخ وهو الإ ىلاعت قحلا نع رداص ءيش مث ام هنأ :باوجلاف

 : نيمسق ىلع
 .ههركت الو سوفنلا هبحت يذلا وهو ضحم ٌريخ

 بحاصف ء«هيركلا ءاودلا برشك رشلا نم برض هيف يذلا وهو جزتمم ريخو
 اذه ءهل ًابيدأتو ىلاعت هللا نم ةمحر هباذع دجي ءموحرملا ٍبذعملاك ريخلا اذه

 يف كلذف ءءايقشألا نم باذعلا ةملك هيلع تّقح نم اًمأو :نيدحوملا ةاصع مكح

 :ةيهلإلا ةمكحلا ثيح نم الإ ؛ةيعرشلا هوجولا نم هجوب هيف ريخ ال ءضحم رش
 . طلغلاو كايإو «كلذ مهفاف

 7 رسل هللا ديع نب لهسب عمتجا - ىلاعت هللا هنعل - سيلبإ نأ عقو اممو

 :فارعألا] «ْمََس َّلُك َتَعِيِمَو ٍتَمْحَيَول :ىلاعت هلوق يف هلداجو ءهنع هللا يضر
 هتمحر نإ :نولوقت ليلد يأبف :لاقف ءمعت :لاقف ؟ءيش انأ له :سيلبإ لاقف 7

 قحلأ تيأرف ءًانامز ةيآلا ددرأ ترصو «ءيقيرب تصصغف :لهس لاق ؟ينلانت ال

 «ةرَكرلا تؤوؤُيو َنوْفْني َنِدَلِل اَيْتَحَأَس9 :ىلاعت ''”هلوقب [ب /51] اهبقع ىلاعت
 ام تقرع دق :هل لاقف ؛كياوج ذخ :هل تلقف ء.ىقستلا رخآ ىلإ ١57[ :فارعألا]

 كتفص دييقتلاو ءعوجرلا هلف ًائيش هسفن ىلع بتك ولو ّىحلا نإف ؛هلوق ىلع تمزع

 ءلهس اي :يل لاق مث ءاباوج هل ٌدرأ ملو «يقيرب تصصغف :لهس لاق ءهتفص ال

 يف ريظن هدقو يكل نكي عل زوهشسلا علاضلا يرتستلا نينوي نب شنوي نيالا دع ني لهس 0
 ًاتامز ةرصبلا نكس ةميظع ةضايرو رفاو داهتجا هل ناكو تامارك بحاص ناكو عرولاو تالماعملا

 .(ه18077) هتس يفوت «ةدم نادبعو

 .رجلا فرح نودب ٍدعتم لعفلا نأل (هلوق) ىلوألاو «نيتخسنلا يف اذك (هلوقي) :هلوق (؟)
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 كئيل ءثتكس كّئيل .ُتكس كيل «هللاب ميظعلا لهجلا اذه كي نظأ تنك ام هللاو

 . لهس مالك ىهتنا . تكس

 نمب ٌةصوصخم ةْوَنَس لك ْتَعِسَو ٍقَمْحَرَو9 :هل تلقل لهس ناكم تنك ولو
 ًأدبأ ىلاعت هللا ةمحر هلانت نأ حصي الف «ةعيرشلا دعاوق هل دهشي امك .ًانمؤم ناك

 نآي نمؤنف ءقلطم وهو هنود يتقص ناك ولو دييقتلا ذإ ؟؛فلخلاو فلسلا نم عامجإب
 هب قيس ام ريبخغت نأل ؛هب ملعلا قيسب ربخأ ام فلاخي ام لعفي ال نكل ,.ةفص قالطإلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هتلاحتسا ملعي هنأل ؛ةجحلا عطقتف ٍذئئيحو .لاحم ملعلا
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 ىلاعت هللا نإ لوقي نمع باوجلا

 مهدوجو نع ال قلخلا داجيإ نع ينغ

 نع ال .ءقلخلا داجيإ نع ّينغ ىلاعت قحلا نإ :لوقي نم هي تبجأ اممو

 . ءاملعلا ضعب ىلع كلذ لكشأ دقو ءمهدوجو

 اذه ءاداجيإو ًادوجو ءًاقلطم نيملاعلا نع ينغ ىلاعت هللا نأ :باوجلاو

 نيدلا يحم خيشلا لوق هانركذ ام ديؤيو [أ /44] ءىلاعتو هتاحبس هاقلن ىتح انداقتعا

 ىلاعت هللا نإ :«تاحوتفلا» نم ةئامثالثو نيتسلاو يداحلا بابلا يف هنع هللا يضر

 ء«بايسألا هللا رهظأ امل نكل ءهداجيإ نع ينغ هنأ امك ءملاعلا دوجو نع ينغ

 داجيإ نع ىنغ هللا نإ :لاقف .ءسانلا ضعي رظن لز ؛ ضعي ىلع اهضعب بترو

 ملاعلا نوك نإف ؛ءاملعلل عقت تالز ربكأ نم اذهو ءهملع يف هتوبث نع ال «ملاعلا

 ىلاعت قحلا فصو حصي ال ؛هداجيإ نعو هنع هانغ عم .يهلإلا ملعلا يف اتباث

 .هيلإ راقتفالاب

 يناثلاو ءهيزنتلا يطعي امهدحأ .نائيدح وأ ناتيأ ققحملا دنع ضراعت اذإو

 دنع كلذ ضراعت نإو ءهيزنتلا بجوي امب ذخألا هيلع بجاولا نمف ؛هيبشتلا ىطعي

 .دبعلا ىلإ ال «ىلاعت قحلا ىلإ عجار كلذف مسالا نهب

 ءافتكالا هب عقو ؛ملعلا يف ًاتباث ناك امل مناعلا نأ :كلذ حاضيإو :تلق

 . هناكمإب اهقح ةيهولألا ىفو هنإف ؛هدوجو نعو هداجيإ نع ءانغتسالاو

 معط اهقيذي نأ راقتفالا ناسلب ىلاعت هللا نم تبلط تانكمملا نأ الولو

 بجاو ملع يف اهتوبث ناسلب تلأس اهنإف ؛اهرهظأ ام مدعلا معط تقاذ امك .دوجولا

 اهدجوأف ءًاقوذ اهل ملعلا نوكيل اهنايعأ دجويو .مدعلا نم اهجرخي ىلاعت هنأ دوجولا
 وأ :هيلع ًاليلد اهدوجو نوك نعو ءاهدوجو نع ينغلا وه ذإ ؛ىلاعتو هناحبس اهل

 . هتوش ىلع ةمالع

 لك نإف ؛ىلاعت هيلع ةلالدلل ةبسنلاب اهمدعك اهدوجو نإ :هب لوقن يذلا لب
 ملعلا نم دوصقملا هب لصح ؛دوجو وأ مدع نم [ب /01/1 «ىلاعت قحلا همحر ءيش



 ل ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 دوجو نع هانغ نيع وه ملاعلا نع ىلاعت هانغ نإ :انلق اذهلف .هلالجو هللا لامكب

 . ملاعلا

 'تاحوتفلا" يف خيشلا اهركذ ةبيرغ ةلأسم هذهو :يفصرملا يلع يديس لاقو

 ال لزألا نوكو .لزألا يف مدعلاب نكمملا فاصتا اهيف نأ اهتيارغ هجو''”و :لاق

 نكمم وه ام هنإ ثيح نم كلذو ؟هتيلزأ عم نكمملا هلبق فيكو :حيجرتلا لبقي
 لاح هل ضرفيو الإ مدع لاح هل ضرقي امف «نيمكحلل لوبقلا هيف ىوتسا هسفنلت

 .حجرم وهف ضرغل لاحلا يف هيف مكحلا هل ناك امف ءدوجو

 مدعل توعنم هنأو .همدع لاح يف ًالزأ نكمملا ىلع بحسني حيجرتلاف

 عم الإ نوكي ال - لعاف مسا وه يذلا - حجرملا نم حيجرتلا نأ مولعمو ءحجرملا
 هيطعي ام بسحب ءدصاق لك يف اهمكح رهظي :؛ةيونعم ةكرح دصقلاو :كلذل دصقلا

 .ىنعم لازأ الوقعم ناك نإو .رخآ ًازيح غّرفو ًارّيح لغش ًاسوسحم ناك نإف ؛هتقيقح

 . ىهتنا .لاح ىلإ لاح نم لقنو ىنعم تبثأو
 ٌينغ ىلاعت قحلا نإ :لاقي ال هنأ :مهضعب مالك نم هائررق ام عيمج نم ملعف

 هتافصب قحلم وهف «ىلاعت هملع ٌمولعم وه ذإ ؛مولعملل ميدقلا هملع نيمضت نع
 نع ينغ هللا نإ :لاقي ال كلذك ءهملع نع ينغ هللا نإ :لاقي ال امكف ءىلاعت

 .نمضتلا مدقل ؛ءاوس دح ىلع همولعمل هملع نمضت
 .هملع مولعم ناك نإو ؛ملاعلا نع انغلاب فوصوم هنأ هانررق ام عم انداقتعاو

 .قافو لحم وهف ملاعلا داجيإ نع هانغ امأو ءملسأ هنإف مهفاف

 مالكلا يف «تاحوتفلا“ نم ةئامسمخو نيسمخلاو نماثلا بابلا يف لاق دقو

 نم دب ال نكلو «نيملاعلا نع ّينغ ىلاعت هللا نأ ملعا :يرابلا ىلاعت همسا ىلع

 بحاص ىف لاقي امك ؛دوجولا يف ىلاعت قحلا ىنغ رهظيل ؛نيملاعلا دوجو ليخت
 دقددتةلم دنع ىلا ةقهادل يحرحلا ىف لاكلاذإ ؛ هلامي هلاح نع ينغ هنإ :لاملا

 . مهنع انغلا ةروص لقعتيل [أ/44] ؛نهذلا يف ملاعلا دوجو

 ةقيقد ةلأسم هذهو :لاق مث ةلأسملا هذه نايب يف نيدلا يحم خيشلا لاطأو

 هنأو ءاندوجو ثيح نم ىلاعت هللا ىلع ءانثلل ًاببس اننوك ريظن يهو .فشكلا ةفيطل

 ءانثلا عقو امو «انب الإ انتافص نع هّرئت امف ءانتافص نع ههيزنت هدابعل رهظبل ام دب ال

 .(ب) نم اهتبثأو (أ) نم ةطقاس واولا :(هجوو) هلوك )1١(



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيقشكلا دعاوقلا نفي

 وه امنإ ًاينغ هنوك ْنإَف «ةيفشكلا نود ةيلقعلا ةرئادلا ىف انب اًنع ىنغ وهف ءانب الإ هيلع
 اننأل ؛انع هانغ رّرصت انل حصي ىتح ؛ًاتعن هل ىنغلا اذه توبث نم دب الو ءانع هانغب

 .انب الإ هانغ لقعتن ال

 مكح روهظ لطبل رهظ ول رس ةيبوبرلل نإ :هللا دبع نب لهس لاق انه نمو
 ناهريلا نم هانررق ام ىلع اًمأو ءمهضعب نع هانلقت ام ديؤي وهو .ىهتنا .ةيبوبرلا

 «هدوجو يف ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا وه ملاعلاو ؛قالطإلا ىلع ينغ ىلاعت هللاف

 .نيع ةفرط هيلإ راقتفالا هنع كفني ال [ب /54]

 هللا ىلإ راقتفالاب «نك١ فرح ىلاعت هللا هاطعأ نم فصوي لهف :لئاق لاق نإف

 ؟رقفلا ةفص نع جرخي مأ «ىلاعت

 وه ىلاعت هللا ّنأل كلذو «ىنغلا ةفصل طق هجورخ حصي ال هنأ :باوجلاف

 هنإف اضيأو «ءيش نيوكت ىلع ةوق هناذ نم هل سيلو ««نك» فرحب هيلع لضفت يذلا
 الإ بلط امف ؛هيهتشي ىتح «نك :ءيشل لوقي ال ؟نك» فرح ىلاعت هللا هاطعأ نم

 رمأ ام هتإف ؛ىلاعت قحلا قح يف كلذك رمألا سيلو ءهدنع نوكيل هدنع سيل ام

 كلذ ءاعدتساب هدجوأ اذإ همعن هيلع غبسيل ؛هملع يف تباث وه ام الإ نيوكتلاب

 . مدعلا نم هجرخيو ءهدجوي نأ هبر نم مولعملا
 اتنأل ؛انيلإ هتم ًالضف «هل ال انل اندجوأ ىلاعت هللا نإ :مهضعب لوق ىنعم اذهو

  انمدع لاحو ءاندوجو لاح هملع ىف انحرب ام

 .هللا نم امب ّينغ وأ ؛هللاب ينغ نالف نإ :لاقي نأ ىلوألا لهف :لئاق لاق نإف

 ىنغلا نأل ؛هللاب ال هللا نم امب نغتسم نالف :لاقي نأ ىلوألا نأ :باوجلاف

 وأ .فيغرلا لكأب هرمأ ناعيج انأ براي :دبعلا لاق ولف .«حصي ال ىلاعت قحلا نيعب

 ءاش نم ىنغأ امف ءّىدُس بابسألا ىلاعت هللا َْعَضَو امو ءءاملا برشب هرمأ ناشطع

 نيقولخملا عيمج نع اًينغ دحأ نوكي نأ حصي الو ءنوكلاب الإ ةقيقح هدابع نم
 . طقف هريغب ام قولخم نع ءانغتسالا حصي امنإ .ةماع

 قحلا ذإ ؛رمألا ةقيقحب لهج .حارتساو هللاب ىنغتسا دق نالف :مهضعب لوقف

 بابلا يف هيلع مالكلا خيشلا طسب امك ءهب ءانغتسالا َحصي ال هتاذ ثيح نم ىلاعت

 هنتاحبس قحلا هّرنو «سيقن هنإف ءهلمأتو كلذ ملعاف ؛ةئامو نيرشعلاو سماخلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءهسفن هنع هزن ام لك نع ىلاعتو



 نفي ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 اداحتا وأ ًالولح مهوتي نم باوج
 اريبك اولع كلذ نع ىلاعت هللا قح يف

 .هقلخب ًاداحتا وأ ًالولح ىلاعت قحلا ىف ميقسلا همهفي مهوتي نم هب تبجأ اممو

 ىلاعتي دحاولا ماقمو .هل كيرش ال دحاو ىلاعت هللا نأ يخأ اي :©' ![باوجلاو]

 ىلاعت هللا ثدحأ اًملو «ءيشب دحتي وأ ؛ءيش يف وه لحي وأ ءءيش هيف لحي نأ

 هلحت الف ؛ثداوحلل لحم وه سيل ذإ ؛ثداح هئاذ يف هعادتباب ثدحي مل ملاعلا

 ًائيش وأ ؛توملا عفداق ًاقداص تنك نإ :هللا انأ لاق نمل لاقُيو ءاهلحي الو تداوحلا

 انل لّونأ وأ «لينلا انث علطأ وأ ءسيخ اذإ كِلْوَي قلطأ وأ ءكسفن نع ىذألا نم

 لوط همهف ام عيمج نأ فرعيو ءهتجح صضحدنت هنإف ؛كبرل لاؤس الب ًالقتسم رطملا
 .[1/50] ميقس ٌمهف نيفراعلا مالك نم هرمع

 يبرعلا نيا خيشلا يفن أدج مهم بلطم
 عضوم ةئم يف «تاحوتفلا» يف داحتاإلاو لولحلل

 هئام وحن يف داحتالاو لولحلا عنمب يبرعلا نبا نيدلا يحم خيشلا حرص دقو

 .!تاحوتملا» ن م عض وم

 ١ءيش هللا نم دحأ يف سيل بل هنأ ملعا :!تاحوتفلا» نم ثلاثلا بابلا يف لاقف

 .هوجولا نم هجوب هيلع كلذ زوجي الو
 نأ بيرقتلا بتارم ىصقأ غلب ولو فراعل زوجي ال :رارسألا باب يف "”لاقف

 هيلع بجاولا لب ءهاشاح لوقلا اذه نم [ب/24] فراعلا اشاح لب ءهللا انأ :لوقي

 .ليقملاو ريسملا يف ليلذلا دبعلا انأ :لوقي نأ

 الحم نوكي نأ حصي ال ميدقلا :ةئامو نيتسلاو عساتلا بايلا يف لاقو

 .ققحملا ةدايز نم )١(

 لاقف :ىئوألاو .نيتخسلا يفاذك (؟)



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا ١4

 طوبرم ميدقلاو ثداحلا دوجولا امنإو ,ثدحملا يف ًالاح نوكي نأ الو «ثداوحلل

 عمتجي ال برلا نإف ؛نيع دوجو طبر ال ءمكحو لقعلا ةفاضإ طبر ؛ضعبب هضعب
 ءدوجولا يف برلاو دبعلا نيب عمجي نأ رمألا ةياغو ءادبأ ةدحاو ةبترم يف دبعلا عم

 دح ىلع ءدحاو لك ىلإ ىنعملا ةبسن عماجلاب ينعن امنإ اننأل ؛عماجب كلذ سيلو
 .ىهتنا دوجوم ريغ اذهو ءظافلألا قالطإ ال ءرخآلا ىلإ هتيسن

 ةطبترم ةيبوبرلا نأ ملعا :«دهاشملا حرش" يف مجعلا ةديس ةلماكلا ةّيلولا تلاقو

 نيقرحلا نيذه نم دحاو لك نأل ؛2ال» فرح طايتراك «ةلباقم طابترا ةيدوبعلاب

 .فرحلا اذه ةقيقح عضو دنع ءرخآلا ىلع ٌفقوتم رظنلا يف ًادحاو راص دق نيذللا

 . ىهتنا

 اذإف» :ثيدح اًمأو .ءديعلا دوجوي الإ لقعُي ال ىلاعت هلت ديعلا ةفرعمف : يأ

 يف ثودحلا ىنعم هب دارملا سيلق ءهرخآ ىلإ "هب عمسي يذلا هعمس تنك هُتْيْبْخَأ

 كلذ نأ هب دارملا امنإو ءهنع هللا ىضر افو نب ىلع يديس هلاق امك ءرمألا سفن

 ثيح نمف .ةيحملا نوضح وه ذلا «طرشلا كلذ كاع كرف يدوهشلا نوكلا

 هلوق ريظن اذهو «؛يدوجولا ريرقتلا ثيح نم ال ء«ثودحلا ءاج يدوهشلا بيترتلا

 هنأ هب دارملا نإف [؟ :ءايبنألا] 4ِثّدَحُت مِهْيّر ني ٍرْكِذ ني مهيلأي ام :ىلاعت
 هنأ عم «فيض اندنع ةليللا ثدح :لاقي امك ء:دوجولا ثدحم ال .لوزنلا ثدحم

 . ىهتنا .رثكأو ةنس ةئام نوكي دق هرمع

 انل ىلاعت قحلا ءادن الول هنأ ملعا :ةثامثالثو نيتسلاو سماخلا بابلا يف لاقو

 امك ءمكحلا يف اّنع هسفن ىلاعت لضفف ءهنع انزّيمت امو انع زّيمت ام ؛هل انؤادنو

 .ىهتنا داحتا الو لولح الف ءهنع انسفتأ نحن انلصف

 ال ضرم بحاص وهو .لولعم وهف لولحلاب لاق نم :رارسألا باب يف لاقو

 تنك# :هلوق ىلإ ىرت الأ ءهنيعو كتيع تيثأ دقف ؛هنيبو كنيب لصف نمو .لوزي
 داحتالاب لقي ملو .كيلع لديل ؟؛كيلإ ريمضلا ةداعإب كتبثأف "هب عمسي يذلا هعمس

 هسفن ىلع دهش دقف لصو نمو «لعف ام معنف لَصَف نم نأ َملْعَف :داحلإلا لهأ الإ

 .هسفن لصي ال دحاولا ءيشلاو ؛لصو ىتح لصف هنأب

 )1١( يراخبلا هجرخأ )/51719(



 ل ةيهلإلا تاقصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 ميسجتلا لهأ لوق حصل ؛ٌميدقلا ثداحلاب لح ول :ًاضيأ رارسألا باب يف لاقو
 .الحم نوكي الو لحي ال .ميدقلا

 :قشاعلا لاق امك لوقت نأ رذحاف ءوه وهو ءّتنأ ثنأ :ًاضيأ هيف لاقو

 «!اندبانللح ناحور نحن] | اسنأ ىوهأ نمو ىوهأ نمانأ

 عاطتسُي ال لهجلاو ءلهج هتإق هلئاو ال «ةدحاو نيعلا دري نأ اذه ردق لهف

 انأ :لوقت الق ءىلاعت هللا ءاقل دنع فشكتي ءاطغ نم دحأ لكل دب الف ءاقح هلقعت

 ءهتاعونصم نم ًائيش الو هلهجت ملو فب تطحأل وه تنك ول كنإف طلاغتو ءىه

 .ىهتنا .[أ1/21] هتاعوتصمبو [ب /7] ىلاعت هللاب ًالهاج كارنو

 لوقلا يفن ىلع ليلد مظعأ نم :نيتئامو نيعستلاو يناثلا بابلا ىف لاقو

 يتلا يه سمشلا نأب ًالقع كّملع - مهضعب همهوت امبر يذلا - داحتالاو لولحلاب
 اهنأل ؛دوهشم ءىش سمشلا رون نم هيف سيل رمقلا نأو ءرونلا رمقلا ىلع تضافأ

 تلاخ م هيف سيل دبا كلذكف اه '” جم رمقلا امنإو :اهناذي»هيلإ:لقعت ل
 . هيف لح الو ءءىش

 عيدبلا ىلاعت همسا ىلع مالكلا يف ةئامسمخو نيسمخلاو عساتلا بايلا يف لاقو

 هيف لح الو .ىلاعت قحلا نيع وه ام ملاعلا نأ ىلع كلدي اذهو :ليوط مالك دعب
 .ًاعيدب الو ءًاميدق ناك امل هيف لح وأ ءقحلا َنيع ناك ول ذإ ؛ىلاعت قحلا

 فهتيناسنإ نع ناسنإلا ىقري نأ حص ول :ةئامثالثو رشع عبارلا بابلا يف لاقو

 لاحملا راصو ءملعي دحأ ىتو امو ءاقلح قحلاو كقح قلخلا راصو ءاهلإ هنوك

 . ىهتنا .ابجاو

 ءاملع كلذ ىلع دهش امك .ةفيتحلا مالسإلا ةلم نم قراملا قيدنزلا جالحلل وهامنإ تيبئااذه ) 1١

 ينغلي :يملسلا لاق 270 /4) ءالبنلا مالعأ ريس يف لاق ؛دينجلا مامإلا ةفئاطلا ديس ىتح هرصع

 ديري ؟دسقت ةبشخ ْيأ ءقحلاب تنأ لب لاق ءقحلا انأ :لاقغ دبنجلا ىلع فقو - جالحلا يأ - هنأ

 اودارأ امل لوقي انباحصأ ضعي تعمس :لوقي بلاغ نب ركب ابأ تعمس يملسلا لاقو ءيلصيس هنأ

 .صالخإلا لهأل ىحلا اهسبلي دهاوش :لاقف ؟ناهريلا هوئأف ءءاهفقلا كلذل رضحأ جالحلا لتق
 . ةقدنزلا لهأ مالك اذه : مهعمجأب اولاقف ؛لوبقلا بذاج اهيلإ سوفنلا يف بذجي

 . خاستلا فيرحت نم هلعلو (ًالحم) : نيتخسنلا يف ةفز



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا أ,

 ىفت فراع لكو ءدبعو بر هلك دوجولا :نيعبرألاو نماثلا بايلا يف لاقو
 ال ءركسو لاح بحاص ناكو «لامكلا ماقم نع جرخح ؛'''هيف ام 1 يف قولخم

 .قيقحتو ملع بحاص

 يف هتجرد تعقترا ولو - بّرقم دبع ردقي ال :«راونألا حفاولا يف خيشلا لاقو

 ىلاعت قحلا نيع ملاعلا نإ :لوقي نأ - ىندأ وأ نيسوق باق ةرضح ىلإ بيرقتلا
 «كبجاح.ريغ كنيع نأ ملعت نكل ء«دحاو كنأ ًاعطق ملعتف كتاذ ىلإ رظناو ءأدبأ

 ملع يف دئالقلا دئارف» باتك يف هانركذ امك «كلذ ريغ ىلإ كلجر ريغ كديو

 كش ال أطخ ءهللا انأ :لاق نم أطخ فرع هانلق ام نيع مهف نمو ءهعجارف ؛دئاقعلا
 «َقَر ٍرْمَأ ْنِم ٌحُرلَأ ٍلْثظ :ىلاعت هلوق ىنعم فرع كلذ مهف نم كلذكو ءهيف

 .[مخ5 :ءارسإلا]

 :ليوط مالك دعب «تاحوتفلا» نم ةثامثالثو نيعبسلاو يناثلا بايلا يف لاقو

 عيمج نم ملاعلا نع هولصفي نأ نوفراعلا ديري «ةرئاح لوقعلاو ةيتاغ هي هبزلقلاف

 ةدش نم هولعجي نأ ىلع ليلدلا نوديريو «نوردقي الف هيزنتلا يف ةغلابم ءدوجولا

 مهريغ امأو ء:نوكسمم نورّيحتم مهف ءمهل كلذ ققحتي الف «ملاعلا نيع برقلا
 ىف اورّيحتف وه ءام وه :نولوقي ةراتو ءوه ام :نولوقي ةراتو ءوه :نولوقي ةراتق

 :اودشنأو هتاقص يف اوريحت امك «هتاذ

 يعممهوًامئامهنعلأسمأو  مهيلإ نحأ ينأ يبجع نمو

 يعلضأ نيب مهو يحور مهقاتشتو اهداوس يف مهو ينيع مهيكبتو

 :نيوشا

 ثيح داحتالا ظفلب موقلا دارم :لوقي هنع هللا يضر افو نب يلع يديس ناكو

 نأكف «هتاضرم ريغ يف دارم مهل ىقبي الق «ىلاعت هدارم يف مهدارم ءانف هوقلطأ

 :اودشنأو ؛ةدحاو ٍتاذ دارم نيدارملا

 داحتاب ىمسملاىنعملاوه  يرمأرمألا لك نأ كملعو

 . ىهتنا

 ًاقولخم ىفت فراع لكو :هباوص لعلو ءخاسنلا فيرحت نم هلعل (هيف - . .ىفن فراع لكو) :هلوق )١(

  ملعأ هللاو  ختلإ ...٠ .نع جرفح ام تقو يف



 نفي ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 تاذب تلصتا هتاذ نأ نونعي ال ءٌداحتا نالف نيبو هنيب نالف :لاقي امك : يأ

 دارم يعاري امهنم دحاو لك نأ [ب ]5١/ نونعي امنإو «ةدحاو تراصف ءرخآلا

 .رخآلا

 اولعجي نأ ىلع اؤّرجت ام - نيملسملا نع ًالضف - ناثوألا دابع نإ يرمعلو

 اتوبّرقيل الإ مهدبعن امإ# :هلوقب ىلاعت هللا نود ةبترم اهولعج امتإو ءهللا يه مهتهلآ

 [أ/55] مهنأ ىلاعت هللا ءايلوأب دحأ نظي فيكف ء[7؟ :رمزلا] «ىفلز هللا ىلإ

 ءمهقح يف لاحملاك اذه .ماوعلا هلقعتي ام دح ىلع ؟ىلاعت قحلاب داحتالاب نولوقي

 .قئاقحلا رئاسل ةفلاخم ىلاعت هتقيقح نأ هبر يف ققحتيو ملعي وهو الإ دحأ مهنم امو
 نب نيدلا يحم لماكلا خيشلا اميس ال ءهفالخب ىلاعت هللاف لابلاب رطخ ام لك نأو

 دهشت امك ءالعو لج قحلل ًاهيزنت ءايلوألا مظعأ نم هنإف ؛هنع هللا يضر ىبرعلا

 .ثحبملا اذه يف ةقباسلا هصوصن كلذل

 ملعا :هصن ام "تاحوتفلا» نم ةئامثالثو رشع يداحلا بابلا يف ركذ دقو

 نإو :يريغ صلاخلا ةيدوبعلا ماقمب ققحت يرصع يف نآلا ًادحأ ملعأ ال ينأ يخأ اي

 يلاثمأب ةقئاللا ةيدوبعلا ماقم نم تغلب ينإق ؛يملع هيلإ لصو امف دحأ كانه ناك

 ملاعلا نم دحأ ىلع ةيبوبرلل فرعأ ال يذلا ءصلاخلا ضحملا دبعلا انأف «ةياغ

 ا ل ل وعراو «لمعب ُهلْثَأ ملو ؛هنم ةبه كلذ ىلاعت هللا ينحنم دقو ءًاعمط

 :سنوي] «نوعمحي امه يَ وه احرف َكِلذِي## هاقلأ ىتح ء يلا

58]. | 

 بولقلا تناك امنإ ا

 وه امنإ هيبشتلاو «لصألا وه هيزنتلا نأل ؛هيبشتلا نم رثكأ هيزنتلا ىلإ نحت ةميلسلا

 ملعاف ءاهتافصل بسنلا يواستو ءاهتاذل قالطإلا تاذلا نأش نمو ءلوقعلل لزنت

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءهقلخ تافص نع كير هزتو كلذ



 ةيهلإلا تافصلا ىناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا لايعل

 ىلاعت هلل ةينيألا مهوت نم باوج

 :ىلاعت هلوق نم ًاذخأ هديا بلت جيا هل يلاختا نطل اذا مهرتي نددي ابك امضو

 .[4 :ديدحلا] شك اَم نبأ ٌُيَمَم ٌرُمَول
 ملاعلاو .ميدق ىلاعت ىف قحلا نأ ىلع نوققحملا عمجأ دق هنأ :باوجلاو

 هل نوكي ال كلذكف ؛«مهلك قلخلا هقلخ لبق ةينيأ ىلاعت هل لقعَتُي ال امكف ءثدحم

 ةعجار ةينيألاف © تك ام نأ كَم َرْه ٌرُهَو8 :ىلاعت هلوق امأو ءمهل هقلخ دعب ةينيأ

 لك عم وهف :ىلاعت هل ال مهل مزاللا «نيألا يف نوبطاخملا مه مهنأل ؛قلخلل

 .هوجولا نم هجوب هقلخل هتلثامم مدعل ؛نيأ الب نيأ بحاص

 ةيعم تسيل هنأ ملعا :«تاحوتفلا» نم نيعبسلاو يناثلا بايلا يف لاق دقو

 اكملا :مهلوق لثم وهف .ناكملا لبقي ال هل ةينيأ ال نم نإف ؛نيأب انل ىلاعت قحلا
 نيأ ال نمل نيألا نوكي فيكف ءْنيأ هل نم َنيأل َنيأ ال ناك اذإف ءناكملا لبقي ال

 ؟هل

 هلعجو «دوجسلاب قلخلا ىلاعت هللا ّرمأ امنإ :نيعبرألاو نماثلا بايلا يف لاقو

 نوكيام برقأ» :5# هلوقبو ١9[ :قلعلا] «بّرقأَو دّجْسَوظ :هلوقب هبرق ماقم
 ةبسنف ءزّيحتي ال ىلاعت قحلا نأب انل ًامالعإ ''"6دجاس وهو هب نم دبعلا [ب/17]

 «هيديو ههجوب لقسلا بلطي دجاسلاف ءءاوس دح ىلع هيلإ تحتلا ةبسنك هيلإ ةيقوفلا

 مدع ىلاعت هيف دقتعي ناك نإو .لفسلا ةهج نم ًائيش طق ىلاعت هللا نم بلطي الو

 .مهبر عم قلخلا دهشم اذكه نكل ءزّيحتلا

 اهدهشي راصف ءناكملا ةيقوف دوهش ىلإ هناكمإ ةيقوق نم مهضعب رظن لز دقو
 ةيقوف دوهش ىلع اوتبث مهنإف رباكألا فالخب .هنهذ نع لاحلا يف اهفرصي مث
 - ءاعدلا ةلبق اهنإ ثيح نم ءءامسلا ةهج نم هللا نولأسي مهف ءاوّلزي مثو ناكملا

 .ءاوس ٍدح ىلع لفسلا ةهجك قوفلا ةهج نأ مهداقتعا عم - ةالصلا ةلبق ةيعكلاك

 (971/ص) هجبرخت مدقت )١(



 لحل ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 ءالعو لج قحلا نم ةبرق لحم دوجسلا عراشلا لعج امنإ :مهضعي لاق انه نمو

 يف '''هلوخد مدعل ؛ةهج نود ةهج نم ىلاعت قحلا اودبعي ال نأ ىلع قلخلا بِي
 هلل دمحلاو .سيفن هنإف كلذ ملعاف ءاريبك ًاًولع كلذ نع هللا ىلاعت ءنوكلا ةرضح

 . نيملاعلا بر

 .مهلوخد :(ب) يفو 0 سماه يف ()



 ةيهلإلا تافصلا ىناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا ليغ

 زيحت ةيعم انعم ىلاعت هللا ةيعم نأ مهوت نم باوج

 .نيزّيحتم ةّيعمك انعم ىلاعت قحلا ةيعم نأ مهوتي نم هب تبجأ اممو

 ءيش ةبحاصُم :ةّيعملا ةقيقح نأ كلذ حاضيإو ءلاحم كلذ نأ :باوجلاو

 :اناك ءاوس ءرخال

 .هتافص عم ىلاعت ىحلا تاذك نيبجاو

 .هلثم عم ناسنإلاك نيزئاج وأ

 ةموهفملا ءهتافصو هتاذب هقلخ عم العو لج قحلا ةّيعم وهو ًازئاجو ًابجاو وأ

 ممل هنأ َنِإَو9 :ىلاعت هلوقك تايآلا نم اهوحنو ِيَمَم َوُهَوه :ىلاعت هلوق نم
 وه امل كلذو 1١6 :ةرقيلا] 4َِريَلأ َمَم هنآ َنإ» 2.114 :توبكتعلا] '”4َنيِنِحْمْل

 ؛ةنّيعتملا تافصلا اهل ةمزاللا تاذلا وه امنإ ءميركلا مسالا لولدم نآ نم مولعم

 نإف ؛هقلخب ىلاعت هتلثامم مدعل ؛نيزّيحتم ةّيعمك تسيلو «تانئكمملا عيمجب اهقلعتل

 ةينامزلا ةينيألا ةهجلا يف لولحلاك ءةيرورضلا اهمزاولل ةرقتفملا ةيمسجلا مهمزال نم
 . ةيناكملاو

 «ريظنلاو هيبشلا مدعو «لالجلاو لامكلا نم ءهلالجي قيلي امك ىلاعت هتّيعم لب

 ام عفدنا اذهلو 1١[« :ىروشلا] 4ٌرِصبا عيل َرْعَو نت هيك سلو
 لوقلا ىلع :تانئاكلا زّيح يف لولحلا موزلب لوقلا ىفتتاو مهوتملا اذه ءهمهوت

 تافصلا كاكفنال ؛تاذلا نود تافصلا ةيعمب لوقلا ىلع مزلي هنأ عم «تاذلا ةيعمب

 تاذلا ىلع اهقالطإ حلصي ال يتلا ةّيعملا مزاول رئاسو ءاهزّيحتو اهدعُبو ءاهنع

 ١ . ىلاعت هتافص ىلع الو :«سدقملا

 هل تاذلا ةيعم - "”ءيشل ملعلا اهنم يتلا - تافصلا ةيعم نم مزليف ٍذئنيحو
 نيابم ىلاعت هنأل ؛ناكمإلا مزاولو «ناكملا نع امهيلاعت عم امهمزالتل ؛هسكعو

 .اقلطم انيايت هقلخل

 , خاسنلا أطخل نم وهو ؛نيئسحملا عم هللا نإ :نيتخسنلا يف )١(

 .ملعأ هللاو ءىيشي :ىلوألاو :نيتخستلا يق اذك (؟)



 ليش ةيهلإلا تافصلا ىناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 هللا ايليف نع مرار ركل بحر .يلذاشلا ها يديس ناكو

 هّملع ٍبلسُي ناسنإلا ىأر امير هنإف ؛قلخلا تافص ىلع 6 هلاق امنإ كلذ لاق نم

 وهو «كلذك ىلاعت حلا نأ نظف ء«ءيش اهنم صقني مل [ب /57] .ةلماك هئاذو

 .دساف سايق

 نأ ىلع «هيزنتلا يطعي نم ةيهلإلا ءامسألا تارضح يف سيل هنأ ملعا :!تاحوتفلا»

 ةبقر كلمت نأ وهو «ىيقرلا نم هنأل ؛بيقرلا نيمألا الإ هتاذب انعم ىلاعت حلا

 راشأ امك ءهيلإ بسني امو ءاهلك هئافص هتعبت «ي يشلا كلذ ةبقر تكلم اذإ مث ءءيشلا

 ءاذك نم ةمايقلا مد كحضيل ىلاعت هللا نإ» : دفن يبنلا هل لاق امل ىبارعألا لوق هيلإ

 ا ”نيارتل كحيشلا بأ ةنإزا""!(كلييفي: تر ع اردد مدت ا نان

 ٌوُهَو## ىلاعت لاق امنإ :لوقي ىلاعت هللا همحر ىفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 عم ةدافإل قلطأ امنإ «ةيآلا يف نيألا نأ ىلإ ةراشإ [5 :ديدحلا] 4مم ام نأ دْيَعَم
 لك عم وهف «ىلاعتو هتاحبس هل ال ءمهت مزاللا نيألا يف نيبطاخملل ىلاعت هللا

 سيل «ةيلزأ ىلاعت قحلا ةّيعم :لوقي هنع هللا يضر يبرغملا دمحم خيشلا ناكو

 سمش ىلاعت هللاب فراعلا يئرملا كلسملا عرولا دعازلا ملاعلا حلاصلا خيشلا يلذاشلا يبرغملا دمحم )١(

 قيرطلاب مالكلا يف ًاليخب ناك يفنحلا نيدلا سمش ذيملت يسرملا سابعلا يبأ نع قيرطلا ذنأ نيدلا
 راتبدتفلا هل مترو روزي ياجياق تاطلسلا هيلع لهو سقنلا ميرك ناك ءاهب قلعتي امي ىطنلا زيزع

 يفوت «0شيب اوحإر ضرألا كولم كبلقل لقو ءشيغلا سبلو ءام ةبرشو ةمقلب عنقا» دشنأو اهدرف
 .(ه9411) ةنس

 موي لجو رع هللا كحض ثيدحف « نيثيدح يفرط نيب هيف خيشلا عمج لي ءادحاو ًاثيدح اذه سيل 22

 امو اهناثوأب ممألا ىعدتف» :هيفو )١81(« ملسم هجرخأ ام اهنم ءةنسلا بتك نم ددع يف درو ةمايقلا

 مكبر انأ لوقيف انير رظنن نولوقيف نورظنت نم لوقيف كلذ دعب انبر انيتأي مث لوألاف لوألا دبعت تناك
 صنق .ًاريخ مدعن نل# : :هلوقامأو ء«. . .كحضي مهل ىلجتيف كيلإ رظنن ىتح نولوقيف

 طونُم نم انير كحض ل لاق هنأ لعب يبنلا نع» : (١١؟/:4) دمحأ مامإلا دنع هتاياور ىدحإ يف ثيدحلا

 نم مدعت نل ميظعلا لجو رع برلا كحضيوأ هللا لوسر اي تلقف نيزر وبأ لاق هريغ برقو هدايع

 .؟اريخ كحضي بر

 . ملعأ هللاو :واولا نودب (هعباوت) ىلوألاو ءنين نيتخسنلا يف اذك (هعياوتو) :هلوق (9)
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 قلعت هب اهقلعتل ؛ةيادب الب ًانّيعت ىلاعت هملع يف ًالزأ ءايشألا توبثل ؛ءادتبا اهل

 ةلاحتساو «مولعم ريغب هدوجو بجاولا هملع نوك ةلاحتسال ؛مدعلا هيلع ليحتسي

 دعب ؛«ىلاعت هملع يف هتامولعم ثودح نم هيلع مزلي امل ؛تامولعملاب هقلعت نايرط

 اهعم وهف .ءاهتنا اهل سيل يأ «ةيدبأ يه كلذك ةيلزأ اهنأ امكو [أ/25] ءنكت مل نأ

 يف تناك امنيأ اذكهو .ًانيعت ملعلا يف يه ام قفو ىلع ءنيع مدعلا نم اهئودح دعب

 .ىهتنا هل ةياهن ال ام ىلإ لزألا نم ءاهديرجتو اهتفاضإو ءاهبيكرتو اهتطاسب ملاوع
 تاّيعملا :لوقي ىلاعت هللا همحر ""روصنملا نب نيدلا يقت خيشلا ناكو

 لاح يف ءانك امنيأ انعم ىلاعت هنوكل ةلماشلا «ةعماجلا ةّيعملا اهعمجي نكلو + سمخ

 يف هنوك لاح يف «شرعلا ىلع وتسم ىلاعت هنوك لاح يف .ىمعلا يف هنوك

 نم لكلو ءديرولا لبح نم انيلإ برقأ ىلاعت هنوك لاح يف «ضرألا يفو تاومسلا
 .اهصخت ةيعم تاّيعملا هذه

 هنأ امك «ةيعم سدقملا تاذلا ىلع زوجي ال هنأ ملعاو :لاق مث كلذ يف لاطأو

 يرصتلا انل دري مل هنأل كلذو «شرعلا ىلع ''”ئءاوتسا تاذلا ىلع قلطي نأ زوجي ال

 . لمأتيلف ىهتنا . ملعن ال ام هللا ىلع لوقن الف ؛ةنس الو باتك يف كلذب

 الو ءانعم هللا نإ :لاقي نأ سبدألا :لوقي هللا همحر نيدلا يحم خيشلا ناكو

 ملعيو انملعي هنإف «ىلاعتو هناحبس هفالخب ءهتاذ ملعن ال اننأل ؛هعم نحن :لوقن

 تاذلا نع كفنت مل نإو تافصلا ةعم اهنإ : ةّيعملا يف هولاق ام ةياغو ءانعرفو انلصأ

 قلخلا ةّيعم نم دب الف ءأدحأ بلطت ال تاذلاو ؛ملاعلا بلطت ءامسألا نإف ٍ؛ّرم امك

 .اذكهو نمم مقتنمو «نم نع وفعو ءنمب ميحرف «مهيف اهرثأ رهظيل ؟!تافصلا عم

 سيل يف ملع هنأل ؟سنجلا ةرواجملا يف طرتشي ال :رارسألا باب يف لاقو

 . ةيلثملا تفتنا نإو ةّيعملاب [ب /55] هدنع راج

 ناميإلاو بدألا نم :لوقي ىلاعت هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس '*”تعمسو

 . خاسنلا فيرحت نم هلعلو (قلعت) :نيتخستلا يف (ًاقلعت) :هلوق )١(
 دجأ ملف لك ىلعو .روصنم يبأ نبا :كانه هنكل ءةيناث ةرم هركذ دريسو ءروصنملا نبا نيدلا يقت (؟)

 . هتمج رت

 .ىوتسا (ب) يفو (أ) يف اذك قرف

 .خلإ...يديس ناكو :(ب) يف (8)



 نقف ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 ءهب درو ام عرشلا نأل ؛هللا عم نحن :لوقن الو ءانعم ىلاعت هللا نإ :لوقت نأ

 نأ لقعلا ردقي مل ةّيعملا نم هسفن ىلإ ىلاعت قحلا هبسن ام الولو ءهيطعي ال لقعلاو

 ىلاعت هنأ امك «هلالجب قيلي يذلا هجولا نم ةّيعملا رهاظ ىلاعت قحلا نإف ؛اهلقعتي

 يف بحاصلا تنآ مهللا» :ِهيلي لاق ''”[دقو] ءهب قيلي يذلا هجولا نم ةبحصلا رهاظ

 .روهظلا وهو رافسألا نم ذوخأم ٌرفسلاو ""”«لهألا يف ةفيلخلاو رْفّسلا

 ًابدأ رثكأ هتاذ نود هتافصب انعم ىلاعت قحلا نإ :لوقي نم نأ ىفخي الو :لاق

 .«فوصوملا قرافت ال ةفصلا تناك نإو ءهتافصو هتاذب انعم ىلاعت هنإ :لوقي نمم

 هلوق هيلع دروأ نأ تدرأف ءةنس الو باتك يف انل دري مل تاذلا ةيعمب حيرصتلا نأل

 4٠[ :ةبوتلا] «اَمَم َهََّأ <رإ# :ىلاعت هلوقو [: :ديدحلا] ٌ؟يَمَم َوُهَو8 : ىلاعت

 هللاو «كلذ لمأتف .هنع باوجلا ىلع هتردق دقتعأ انأو .هتبيه ينتعنمف «هباوج رظنأف

 . ملعأ هناحبس

 فيكف «ديرولا لبح نم ديعلا ىبإ برقأ ىلاعت قحلا ناك اذإف :لئاق لاق نإف

 ؟هنم ةذاعتسالاب رمأ هنأ ا يأ - هله سبلبإ برق حص

 يا ه6 ل ءأضعب مهضعب نم

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هيزنتلا

 .صنلا اهيضتقي ةدايز )١(
 .(5098) دواد ويأو :(17415) ملسم هجرخأ )2(



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيقشكلا دعاوقلا لي

 ىلوملا نأ مهوتي نم باوج

 حالطصا هطبضي نأ ندكمي لجو زع

 هنم هدهشي ام نوكيف ءحالطصا هطبضي ىلاعت قحلا نأ مهوتي نم هب تبجأ اممو
 دقو «ىلاعت حلا رصح ىلإ يدؤي كلذ نأ مولعمو ءورمع هنم هدهشي ام وه ؛ديز
 .[11410 :ةرقبلا] «ةيلسم عبو ُهقأَو# :هسفن نع ىلاعت لاق

 # ريهتبلا ٌعيِمّسل وهو 2 هلَثِص يل :لاق ىلاعت هللا نأ :باوجلاو

 حالطصا هطبضي نأ لاحملا نمف «ءيش هلثمك سيل ناك اذإو ١١[ :ىروشلا]

 امك «نوفراعلا هفّرع لوقلا اذهبو ءةدحاو ةلمج ورمع هنم هدهشي ام سيلف [أ/55]

 يف ىلاعت ىلجتي الف :«تاحوتفلا» نم ةئامثالثو نيتسلاو عساتلا بابلا يف خيشلا لاق

 .نيترم دحاو نأش ىف الو ؛نيصخشل دحاو نأش

 .ًادبأ تايلجتلا هب طبضن هلوصح بلطي ماقم ةفرعملا هذه قوف سيلو :لاق

 ىلع اوقفتا دقف ةلزتعملاو ةلباتحلاو ةرعاشألاو ءامكحلا نم ءامدقلا امأو :لاق

 ُّلُك ءالعو لج قحلل ًاطباض كلذ اولعجو ءالغو لج قحلا تافص ىف طوبضم رمأ
 طفلا از هذ

 «لاح نود لاحب دييقتلا نع هللا ىلاعت :نولوقي مهتمئأ نأ هدقتعن يذلاو

 الو «تايلجتلا بتارم نوفرعي ال نيذلا ماوعلل ةحلصم ؛كلذ اوطبض امنإ مهّلعلو

 نم مهبولقل تايلجتلا عونت نودهشي مهنإف «نيفراعلا نم لّمكلا فالخب ؛اهب نوفرعُي

 لصوي نأ ''”فراع ردقي ال ناك [1/15] كلذلو «مهتاقبط فالتخا ىلع .تانألا

 دهشي دحاو لك نأل كلذو ءادبأ لجو رع هبر نم هدهشي ام ةروص رخآآ فراع ىلإ
 .لاثم الب الا لصوتلا نوكي الو ءهل لثم ال نم

 .دحاو نأ نم رثكأ نيفراعلا بولق يف لحم هل تبثي ال ىلاعت قحلا نأ ملُعف

 ةظحل ثكمي ال يلجتلا نأل ؛هدهش اذإ ىلاعت هفييكت دبعل حصي ال ناك انه نمو

 .ملعأ هللاو ءخاسنلا أطخل نم وهو .(ًافراع) نيتخستلا يف ١(



 لي ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 يفن نم مظعأب لجو زع هللا ىلع ىتثي ال هنأ ىلع اوعمجأ دقو .هلثميو هقيكي ىتح

 . لثملا

 فاك ١١[ :ىروشلا] 4” يِلْئِبك بَل يف فاكلا لهف :لئاق لاق نإف
 ١ ؟ةدئاز وأ ءةفصلا

 اهيف كردي ال حيحصلا ملعلا نأل ؛لوضف كلذ يف مالكلا نأ :باوجلاف

 مل وهو «كلذ نم ىلاعت قحلا هملعي ام ىلإ عجار وه لب هرظنلاب الو «سايقلاب
 . ةدئاز وأ ةيلصأ اهنوك نم - فاكلا يأ - اهب هدارم نع انل حصفي

 لاجرلا بجح ام :«تاحوتفلا» نم رارسألا باب يف هنع هللا يضر خيشلا لاقو

 ؟ىلاعت هسدقل ًاهيزنت ؛ةيلثملا هسفقن نع ىلاعت قحلا ىفن اذهلو ءلاثمألا دوجو الإ

 اذه ءكلذ فالخي ىلاعت هللاو «كلاه هلْيَح وأ هلّثم وأ ديعلا هرّوصت ام لك نإف

 . ىهتنا ةعاسلا مايق ىلإ ةعامجلا داقتعا



 ةيهلإلا تافصلا يتاعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا نش

 مهوتي نم باوج

 ةقلطم ريغ هتافصو قحلا ءامسأ نأ

 دييقت دقتعيو ةقلطم ريغ هتافصو ىلاعت قحلا ءامسأ نأ مهوتي نم هب تبجأ اممو

 .اهتاوخأ نود اهب صاخ وه ءيشب ةفص لك

 ال ةفص لكو ءهقلخ تافصل ةنيابم ىلاعت قحلا تافص نإ ملعا :[باوجلاو]

 ةحئارلا لوصو ىوس يطعت ال ًالثم ّمْشلا ةوقف ءاهيف ىلاعت قحلا هلعج ام ىذعتت
 هناحبس قحلا تافص نأ ّنَظ ؛كلذ نيبوجحملا ضعب ىأر املو َنَّنلاو َرِطَْعلا

 ام ريغ نم ٌرْخآو «نطابو رهاظو رخآ وه ام ريغ نم لَوَأ هنأ قحلاو ؛كلذك ىلاعتو
 .رخآو لوأو رهاظ وه ام ريغ نم نطابو ءرهاظو لّوأ وه

 رهاظو ءهيلع مكحت ةيلوأب ال لَوُأ ىلاعت قحلا :لوقي نيدلا يحم خيشلا ناكو

 لاح يف رهاظلا وه لب ءمهضعب همهوتي دق امك عافترا دعب لزني الو «راحسا دعب ال

 قح يف وه امنإ تايلجتلا مكح فالتخاو :ًارهاظ هنوك لاح يف نطابلاو ءانطاب هنوك

 ةفص نع ىلاعت هللا ىلاعتو مهرئارس نع فشكي ام ردقب :نيدهاشملاو نيكّردتملا

 . عافترا دعب لّرنتي وأ ءراتتسا دعي رهظي هنأ ىتح ءماسجألا

 ءرخآلاو لوألا هنأب انريخأ ام ىلاعت هنأ ملعاو : لاق مث كلذ يف لاطأو

 .تاذلا ةقرعم بلط يف بعتلا كرت ىلإ اندشريل الإ «نطابلاو رهاظلاو

 كلذ عمو ءرهاظلا نم هنويلطي ام نيع وه نطابلا نم هنوبلطي يذلا : يأ

 نم انل رهظ رمأ لك لب «داشرإلا اذه ىلإ نيلقثلا نم سوفنلا رثكآ غصت ملف [ ]1

 فراعملا هوجو نم اهل رهظ ام عم تفقو تناك اهنأ ولو «هفالخ بلطن تافصلا

 نيع وه اهنع باغ امل اهبلط ناكف «هيلع وه ام ىلع رمألا تفرعو «تحارتسال
 نطب هنأ تليخت امب اهلغشل ؛هردق قح اهل رهظ يذلا [ب /53] ترّذق امف ءاهباجح

 قوف وه امب ناسنإ لك بجح امنإو ءاهماقم نم وه ءيش اهنع نطب ام هللاو ءاهنم
 ْ .ريغ ال هماقم

 ىلاعت هللا قحم دق :لوقي هنع هللا يضر '''يلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا ناكو

 )١( فوصتم هيقق يسرملا يراصتألا سابعلا وبأ قراعلا رييكلا دهازلا خيشلا دمحم نب رمع نب دمحأ -



 لفي ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 هذه نإف ء[" :ديدحلا] 4 ليان ٌرِهظأَو ٌرجآلاو لوألا وه# :هلوقب اهلك رايغألا

 .ىهتنا .دوجولا عومجم يه عبرألا تارضحلا

 مسالا لمح زوجي ال :لوقي ىلاعت هللا همحر يفصرملا يلع يديس ناكو

 رمأ هنأ ىلع اهلمح يغبني امنإو ؛''”تافاضإلاو بَسْنلا لمحم ىلع نطابلاو رهاظلا
 ملعاف ءىهتنا .هسفن نم ىلاعت هملغيو ءهب قيلي يذلا هجولا ىلع هب فصوي ءيتاذ
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو كلذ

 ىلإ هيف ريبك داقتعا رصم لهأل .ةيردتكمالا لهأ نم ادقتعم يرعشألا ًاقوصنت يلذاشلا هخيش ثراو 2
 هيف لفحي الف عيطم هيلع لخد امير هنإ ىتح ىلاعت هللا دنع مهبتر وحن ىلع سانلا مركي ناكو «مويلا

 بر هلل دمحلا) يف هلاق ام كلذ نم «نآرقلا ريسفت يف عيدب مالك هلو ءهمركأق صاع هيلع لخد اميرو

 نأ مهنم ىضتقا قلخلا قلخ املف هلزأ يف هسفنب هسفن دمحف هدمح نع هقلخ رجع هللا ملع :(نيملاعلا

 .(ه1845) ةنس ىفوت ءهدجميو هودمحي

 ةبسنلا يهو ءةوبنلاو ةربألاك ىرخألا عم الإ امهادحإ لقعت ال ثيحب ةرركتم ةيبسن ةلاح :ةفاضإلا (1)
 ًافيرعت ديفي هجو ىلع نيمسا جازتما يهو «ةوبتلاو ةوبألاك ىرخأ ةبست ىلإ سايقلاب ءيشلل ةضراعلا
 .(80 ص) «تافيرعتلا» .ًاصيصخت وأ
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 هللا نأ مهوني نم باوج

 قلطم مدع نم ملاعلا دجموأ ىلاعت

 امك قلطم مدقتم مدع نع ملاعلا دجوأ ىلاعت هللا نأ مهوتي نم هب تبجأ اممو

 . ةرعاشألا ضعب هب لاق

 .يفاضإ مدعو .قلطم مدع :نامدع مدعلا نأ يخأ اي ملعا : ''”[باوجلاو]

 هنأل ؛ةتبلا هل دوجو ال اذهف ءميدقلا هللا ملع هنّمضتي مل ام وه قلطملا مدعلاق

 . يهلإلا ملعلا يف ةتياث نيع هل سيل

 ء«يهلإلا ملعلا يف ةتباث نيع هل ام وهو ءهيف ساتلا ملكت ام وهو يفاضإ مدعو

 لاق انه نمو «ىلاعت قحلا ملع ىلإ ةبسنلاب دوجوو «قلخلا ملعل ةبسنلاب مدع وهف
 .روهظلا يف ثداح .يهلإلا ملعلا يف ميدق هلك ملاعلا :نوققحملا

 مدع يأ .مدع نم ملاعلا دجوأ هللا نإ :مهلوقب ةرعاشألا ضعب دارم لعلو

 . ميدقلا هللا ملع هنّمضتي مل يذلا ضحملا مدعلا ال .يفاضإ يبسن

 هب قلعتت مل وأ «همدع لاح يف ىلاعت ىحلل يئرم ملاعلا لهف :لئاق لاق نإف

 .ةداهشلا ملاع يف هداجيإ دعب الإ ةيؤرلا

 «ةدحاو ةيؤر ميدقلا ملعلا هنمضت ام لكل العو لج قحلا ةيؤر نأ :باوجلاف

 اهلك رومالا ّنأل ؛اندنع ًامودعم وأ ءانل ًادوجوم نوكي ْنأ نيب ءهل هتيؤر يف قرف ال

 .ءاوس دح ىلع اهلك ءاهبتارم يف ىلاعت قحلل ةيئرم ةمولعم لزت مل

 ءاهيلع رثع نم ءايلوألا نم ليلقو ءردقلا ّرسي ةقلعتملا لئاسملا رعأ نم هذهو

 ةدوقفم يه امق ائدنع ةدوجوم نكت مل نإو ؛ىلاعت ىحلل ةدوهشم اهلك تانكمملاو

 يغبني الو «هل ةعومسم «ىلاعت قحلل ةّيئترم اهمدع لاح يف يهف ؛ىلاعت قحلا دنع

 .ريدق ءيش لك ىلع ىلاعت هللا ْنِإو ءكلذ يف فقوتي نأ نمؤمل

 . ققحملا ةدايز نم 222(



 لي ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 مدعلا لمشي هيلع ةردقلاب هسفن ىلاعت قحلا فصو يذلا اذه له :لئاق لاق نإف

 ؟يفاضإلا مدعلاب صاخ وه مأ .قلطملا

 مل ام نِإف ؛ًابيرق هيلإ ةراشإلا ترم امك يفاضإلا مدعلاب صاخ وه :باوجلاف
 ىلاعت قحلا فصوي ىتح «ثداح الو ميدق ءيشب وه سيل ؛ميدقلا هملع هنمضتي

 قلطأ نإو همدقل ؛هسقن ىلع ةردقلاب ىلاعت قحلا فصتي ال :اولاق لب :هيلع ردق هنأب

 . ءيش هيلع

 فصوي ال ىلاعت هللا نأ ملعا :؟تاحوتفلا» نم نيعستلا بابلا يف لاق دقو

 ٠١[ :ةرقبلا] «دِدَك ٍءْىَم ِلُك لع هنأ كنإ# :ىلاعت لاق امك ءيش ىلع الإ ةردقلاب

 ال ٠ءيش ال ”نأل كلذو :هملع يف ءيشب سيل ام ىلع [ب /5ا9/] ةردقلا قلعت ىقنف

 نع طق مولعم جرخي الو «ءيش ال هتقيقح تناك ام اهلبق ول ذإ ؛''”ةيبستلا لبقي

 هيلع موكحم ءيش وه امو ءادبأ «ءيش ال» هنأب هيلع موكحم 'ءيش الهف ءهتقيقح

 .ادبأ ءيش هناب

 لك نإ :ةيرعشألا لوق لمحي نأب ؛ةلزتعملاو ةيرعشألا يلوق نيب عمجلا حصيو
 .قلطملا مدعلا ال ءيفاضإلا مدعلا ىلع .1أ/51/] مدع نع دجُو ؛«نك) نع دجو ام

 يف ال «ملعلا يف توبثب يأ .توبث نع دجو هلك ملاعلا نإ :ةلزتعملا لوق لمحيو

 .روهظلا يف ثداح «ملعلا يف ميدق ملاعلا ذإ ؛رهاظلا دوجولا

 ًانايعأ مدقلا يف قحلا ةيؤر نم بجعلا لك بجعلا :رارسألا باب يف لاقو

 نايعألا يف اوزيمت مهدوجو ىلإ مهزربأ اذإ ىلاعت هللا نإ مث .مدعلا اهّلاح

 ايندلا ملاع يف ىلاعت هللا دجوأ ءهيلإ ريشأو هيلع كهبنأ ام ققحو رظنا ءمهدودحب

 ةعاسلا ىرتو ءاهنوك لبق اهنيع يف اهل دوجو ال ىتلا رومألا ىرتف ءايؤرلاو فشكلا
 «تدجُو ةعاس مث امو ءاهالج نيح اهيف هدابع نيب مكحي ىلاعت قحلاو ءاهالجم ىف
 دقف تنطفت ْنإف ءاهآر امك اهآرم يف كلذ دعب دجوتف ءتدهُش اهآر اًمم ةلاح الو

 ىهتنا .قيقحتلا جهنم اذهو «قيرطلا ىلع كب ٌُتيمْزأ

 هلوق يف ضرألاو تاوامسلا هب قولخملا قحلاب دارملا امف :لئاق لاق نإف

 .هيبشتلا :(ب) يقو (أ) يف اذك (1)



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا ١5

 اذهل له [85 :رجحلا] « نحل الإ آمبتِْب امو َصْرَاْلاَو توسل انَقْلَح اًبو# :ىلاعت
 ؟ال مأ ةدوجوم نيع قحلا

 قيرط بلط يف ءادتبالا لهأ نم ةعامج هيف طلغ عضوم اذه نأ :باوجلاف

 .ةدوجوم ًائيع قحلا اذهل اولعجف «ىلاعت هللا لهأ

 هَ َلَدَمَت# ةيآلا مامت يف ىلاعت هللا لاق اذهلو ؛ماللا ىنعمي انه ءابلا نأ قحلاو

 ىنعمو «قحلل يأ قحلاب ىنعمف ءءابلا لجأ نم [77 :لمنلا] ''”4َنوُكرْشي اً
 نودي اَّلِإ ىنإلاو َّنَأل ُتْدَلَس اَمَو# :ىلاعت هلوق يف ماللا نيع ىنعم يه ءابلا هذه
 قلخي امنإو «ةقيقح ءيشب ًائيش ىقلخي ال ىلاعت قحلا نإف [05 :تايراذلا] ©

 الإ ائيش ىلاعت هللا قلخ امف «مال يهف ةيببسلاو ةناعتسالا يضتقت ءاب لكو

 ام بسحي كلذ ىلع هيزاجيف ؛هماقم بسحي قولخملا كلذ هدبعي نأ وهو ءقحلل

 نع ةيلاع ىلاعت قحلا تافص نأ دقتعاو «كلذ ملعاف «ىلاعت هملع يف هل قيس

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .هقلخ تافص

 لمنلا ةروس يف يه امنإو «نوكرشي امع هللا ىلاعتإل ةقباسلا ةيآلا نم سيلف ملقلا وهس نم اذه )١(

 ىلاعت قحلاب ضرألاو تاومسلا قلخ# :ىلاعت هلوف يه خيشلا اهديرب يتلا ةيآلا لعلو .تيأر امك

 .ملعأ هللاو ء[11 : لحنلا] #نوكرشي امع



 14١ ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 مهوني نم باوج
 قياس لاثم ىلع ملاعلا قلخ كلا نأ

 نأ لبق ءيهلإلا ملعلا يف ًأتباث ناك ملاعلا نوك نم مهوتي نم هب تبجأ اممو
 نيب قرف ال :لوقي اذه ّنأكف ءقباس ٍِلاَثِم ىلع هقلخ هنأ ءالعو لج قحلا هقلخي

 . هنذإب هدابع قلخو ءىلاعت هللا قلخ

 : مهوتملا اذه نأ :باوجلاو

 نأ الإ ءقح همهوتف هملع ام ّدح ىلع ملاعلا دجوأ ىلاعت هنأ مّهوت ناك نإ

 . ةدساق هترابع

 نع قباس لاح ىلع الإ تاقولخملا روص ملعي مل ىلاعت هللا نأ همهوت ناك نإو

 .رفك كلذف هملع

 ىلع هلك ملاعلا عدبأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىلع اوعمجأ دق ءاملعلا نأ مولعمو

 نم ًادبع ردقأ اذإ ىلاعت هللا ْنِإف ؛هدابع هيلع ام سكع [ب/54] ءَقَبَّس لاثم ريغ

 ريبدت نع ًالّوأ هسفن يف هأشنأ اذإ الإ هقلخي ال «هنذإب ًائيش قلخي نأ ىلع هدابع

 هل ملعي ام لكش ىلع ءيسحلا دوجولا ىلإ ةّيلمعلا ةوقلا هزربت كلذ دعب مث ءةّيورو

 . ىلاعت قحلا ىح يف لاحم اذهو ؛لثم

 زوجي الو .مهسفنأب نوملعي ال قلخلاو ءالزأ هقلخب ًاملاع ىلاعت قحلا لزي ملف

 هنأل ؛مهقلخ لبق العو لج قحلا اهملع مث .ةروص ىلع اوناك قلخلا ْنِإ :لاقي نأ

 هملعي نكي مل ائيش عرتخا ىلاعت هنأو ءميدقلا ملعلا ىلع ملاعلا روص قبسب َنْذؤُي

 .رفك كلذو «لبق

 ١4[ :كلملا] 4َّقَلَح ْنَم ْهَلَمَي اَلآ# : ىلاعت '''هلوق ىلع ةعطاقلا ةلدألاب تبث دقو

 ىلاعت هملع ّنأو «ءيش لكب ملاع هنأ [١؟ :ىروشلا] 4ُهيِلَع ٍءَىَع لكي ُمّنِإط هلوقو
 دح ىلع دوجولل انجرخ اننأو .قبس لاثم ريغ ىلع لعفلاب انعرتخا ىلاعت هنأو .ميدق

 )١( ملعأ هللاو ء(ةينبملا وأ ءانب) :هريدقت فوذحمب ناقلعتم رورجملاو راجلا .



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفثكلا دعاوقلا ١4١

 «هدجوي ال هملعيالو هديري ال امو «هديري ال هملعي ال امو «ىلاعت قحلا هملعي ام

 الق «كلذك انك اذإو [1/28] «قافتالا مكحبو انسفنأب نيدوجوم ذئنيح نحن نوكتف

 . مدع نع اندوجو حصي

 هلوق نم مهفت نأ كايإف «يفاضإ يأ مدع نع اندوجو عطاقلا ناهريلاب تبث دقو

 «قلخلاب لالقتسالا تابثإ ١5[ :نونمؤملا] 4َنِقِلَل ُنَسْحَأ ُدَهَأ َكَراََتف# :ىلاعت

 هللا ّنِإف ؛ًاقلخ مهنسحأ ىلاعت هّنكلو ءنيقلاخ كانه نأ ىلاعت تيثأ ثيح قلخلل

 ٍةَنِيِهَك # :لاقو ء[١١١ :ةدئاملا] 4يفْذِإِب :هلوقب ريطلل ىسيع قلخ دّيق دق ىلاعت

 .ًاريط قلخت لقي ملو 021٠١١ :ةدتاملا] ريل

 الإ ًائيش قلخي ال ىلاعت ىحلا نأ ملعُي نأ وه 4َنِقِلَْلل ٌنَسْحَلاط :هلوق حاضيإو
 ناك نأ دعي ءدوجولا ةلح هل قلخلاب ىقولخملا كلذ وسكيف ءهملع ىف دوهش نع

 ردقي ال ءًائيش هيدي ىلع ىلاعت هللا قلخ اذإ ديعلا فالخب «قلخلا دوهش يف ًامودعم
 وأ اهلثم قلخي نأ ديريف .ةدوجوم نايعأ نم مدقتم ءيش روصت دعب الإ هقلخي دبعلا
 لاثم مدقت ىلإ جاتحي الو «ألزأ ءايشألاب ًاملاع لزي مل ىلاعت قحلاو ءاهلثم عدتبي

 دقو ءرارم بابلا اذه يف هحاضيإ مّدقت امك ؛همولعمل الو هملعل حاتتفا ال هثأل ؛رخآ

 . هنذإب دابعلا هقلخ نيبو .ىلاعت هللا قلخ نيب كلذب قرفلا لصح

 وأ ميدق وه له ؛ملاعلا اذه نع هللا همحر دينجلا مساقلا وبأ لئُس دقو

 اهلايق ءنيقيرطلا دحأل صلخي ال ءمدعو دوجو نيب ددرتم دوجو وه :لاقف ؟ثداح

 ل امودعم ناك ولو ءاقح ناكل مدعلاب فصتي ال ادوجوم ناك ول هتإف ؛ةريح نم

 . ىهتنا .ًالاحم ناكل دوجولاب فصتي

 َّنِإ :لاق نم «تاحوتفلا» نم ةئامو نيعستلاو نماثلا بابلا يف خيشلا لاقو

 ملع يف ينعي - دوجو نع دوجوم هنإ :لاق نمو «قَدَص مدع نع دوجوم ملاعلا

 :[ب /791] لاق مث كلذ يف لاطأو ءقدص - قحلا

 اتقلخ دقةلمامًتملع هتيأريذلاتيأرولق

 اتنك تنارمصألاة طابو لوق ناك رمألزوهاظفن
 اًندجواممئنكتملوت يبرٌلوق ةوشلاتبئأذق

 اًنعمس ئنكتملنُكلاقأإ ئبيبخايهئئكن ملول



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 ةنم ثكلبق" قة ءيش ّيأف

 مدعل نحت لئاق نم يبسجسع
 هل ليق َملِف ناك نإ مك
 ْنَمٌةردق نك لطب اذقلف
 يئذلاو ليل ٍلقعلل فيكن
 الث عرشلا يف سفنلاًةاجنف

 ْذقف ٍبفشكلا يف عرشلاب ْمصّتعاو

 هب لفحتألو ّركفلا لممهأ

 ٌلقف ٌلقعلاكفلاخ اذإو

 . ىهتنا

١ 

 اّتنأت نأنوك وأ نوكلا

 ْمْنْكِيْملهلْل يق تذلاو
 مسقنَيالاَمٌنوكلاو نوكيل
 مكخواهيلع لقملاب لد

 َمنَه فشكلابُلقعلاُكانبذتق

 ْمْمرَجمثىَلراَناَسنإُشَن

 مصغذقُديِبَغريخلابّزاَف

 ('[ضوو محل لثمةتكرتاو

 مدقِهيف مكلامٌمزلا كّروط

 نيوكتلا فاضأ ىلاعت ىحلا ُنوك خيشلا مالك يف بجعتلا هجوو :مهضعب لاق

 :لحنلا] *© ٌنوْكََم نك هل لوقت نأ ُهَندرَأ اذإ ءَتِل الوَق اَمَّنِإ8# :ىلاعت هلوق يف
 :قولخمل لاق ىلاعت هنأكف ؛ةيهلإلا ةردقلا ىلإ ال ءنوكي يذلا ءىشلا كلذ ىلإ ٠[

 .ىهتنا . جرخف ةالصلل جرخا

 كلذ نوكيو ءديري ام لعفي نأ ىلاعت قحلل ْنِإ ٌقحلا :[1/04] مهضعب لاقو

 . لمأتيلف ىهتنا .اهفوصومل ةفصلا باطخ باب نم
 الإ ركذي ال نكلو .ءناصخشلا ناذه هلاق ام فالخ نحن هب لوقت يذلاو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ء«ةهفاشم

 فتاوهلا ضعب يف :لوقي ىلاعت هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 .كناكمإل '”ةجرهملا ةملظلا تنأو .يبوجول رونلا انأ يدبع اي : ةينابرلا

 .(مضو) ؟حاحصلا» . ضرألا نم هب ىفوي ةيراب وأ بشخ نم محللا هيلع لعجي ءيش لك :مضولا 000

 :ملعأ هللاو ىنعملاف ؛(طالتخالا) انه امل اهيسنأ جرهلل ناعم ةدع (جره) برعلا ناسل يف ركذ (؟)
 ل !ٍ 1 - اذ



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا 1

 ملو ينتلهج .«كناكمإ نع ضرعتف «كتملظ دوهش نع ضرع نأ كايإف

 وهو «كناكمإ الإ ''”كدوجومو كبرو كهلإ يّنأ ىلع كل ليلد ال هنإف ؛ينفرعت
 ةرات نكف ءهل كتقلخ ام لهجتف «ينع كّبيغي رظن يلإ رظنت الق .ءكتملظ دوهش

 .ىرخألاب كتملظ دهشتو «ةدحاوب يندهشتل الإ نينيع كل تقلخ امو «ةراتو

 .هتا

 لك ناك نإو .هدايع لعفو ىلاعت هللا لعف نيب ٌقرقلا هانررق امي كل ناب دّقف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءةلجحو هللا ىلإ عجري دوجولا ىف لعف

 .كدجومو :هلعل :(أ) شماه يفو .نيتخسنلا يق اذك )١(



 1١ ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 مهوني نم باوج
 هريغ وأ هنيع ىلاعت هللا تافص نأ

 . ''”نيع ىلاعت قحلا تافص نأ مهوتي نم هب تبجأ اممو

 نيملكتملا مامإ لاق ءاريثك ًافالتخا كلذ يف اوفلتخا دق سانلا نأ يخأ اي ملعا

 نوك ىلع ًاليلد فلكت نم لك :ىلاعت هللا همحر "”ىناتكلا هللا دبع وبأ برغملاب

 هللا عم ًابدأ رثكأ نيع اهنإ :لاق نم نكل ءرصاق زريق ريع وأ ًانيع ةيهلإلا تافصلا

 ٌتافاضإو ُبَسِن ةيهلإلا تافصلاو ءامسألا عيمج نأل ؛ريغ اهنإ :لوقي نمم ىلاعت

 امك ءهرخأ نايعأ دوجوب ةرثك كانه حصي ال هنأل ؛ةدحاو نيع ىلإ عجرت [أ/١7]

 . ماظُنلا ضعب همعز

 ةيهولألا تناكل - اهب الإ هلإ وه امو - ةدئاز ًانايعأ ةيهلإلا تاقصلا تناك ولو

 .هسفنل ةّلع نوكي ال ءيشلاف ءهلإلا نيع تافصلا نوكت نأ ولخي ال هنإ مث .ةلولعم

 ةمدقتم ةلعلا ْنِإف ؛هنيع تسيل ةّلعل ًالولعم نوكي ال ىلاعت قحلاف ؛هنيع نوكت ال وأ

 نايعألا هذهل ًالولعم هنوك نم ؛هلإلا راقتفا كلذ نم مزليف «ةبترلاب لولعملا ىلع

 ةدئاز ًانايعأ تافصلاو ءامسألا نوكت نأ لطبف .لاحم وهو هل ةلع يه يتلا «ةدتازلا

 .ًاريبك ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت ءهتاذ ىلع

 ملعا ؛تاحوتفلا» نم نيسمخلاو سداسلا بايلا يف نيدلا يحم خيشلا لاقو

 ناك ول ذإ ؛هتاذ ىلع دئاز رمأب ال ءهسفتب كلذ لك ءريبخ رداق ٌملاع ىلاعت هللا نأ

 ناكل - اهب الا تاذلا لامك نوكي ال «لامك ٌتافص يهو - هتاذ ىلع دئاز رمأب كلذ

 .دئازلا اذه اهي مقي مل اذإ رققلاو صقنلاب هتاذ تفصتاو ءدئاز ءيشب ىلاعت هلامك

 :ىلاعت قحلا تافص يف لوقي نأ ىلإ نيملكتملا ضعب اعد يذلا اذهو :لاق

  هنيع اهنإ

 .هريغ :(ب) يفو (أ) يف اذك )١(

 . هتمجرت دجأ ملف لك ىلعو .يناتكلا (ب) يفو (أ) يف اذك (؟)
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 تافص ىأر هنوك كلذ ىلإ هاعدف «هريغ ىلاعت قحلا تافص نإ :لاق نم امأو

 ليلدلا هاطعأ اًملف .ءقلخلا نم ملاعلا تاذ لامك عم هعفر ''”ردقب ملعلاك يناعملا

 ءقلشلا قح يف وه امك ءىلاعت قحلا قح يف ينعي ءابئاغو ادهاش هدرط كلذ

 ملعت نأ ريغ نم - ام رمأب هيلع موكحملا ىلع مكحلا نأل كلذو ءأطخلا لك أطخأق
 ابأ مامإلا هللا مِجّرف ءهيلع مكاحلا نم ميظع ٌلهج - هتقيقحو هيلع موكحملا تاذ

 .ءيشب بئاغلا ىلع ضقي مل ثيح ؛ةفينح

 «هريغ يه الو «هنيع يه ال ىلاعت قحلا تافص نإ :لاق نم لوق هّججو امأو

 نكمي ال ءهبر نيبو هنيب باجح يهو .قلخلا نم ملاعلل ةفص ملعلا ىأر هنأ وهف
 ٌباجح ملعلا :اولاق كلذلو «ءامئاد هملع فلخ وه لب ءآدبأ باجحلا عفري نأ دبعلا

 ديعلا ال دبعلا ملع الإ ةقيقح ىلاعت ىحلا فرع امف ءهبرو دبعلا نيب [أ/١6] يأ

 ىأر هنإ مث .فقوو طقف هريغ يه ام :تافصلا يف لاق كلذ لئاقلا اذه ملع املف

 امو ءوه تافصلا نوكت نأ لئاقلا اذه ىفتف ءوه ىلع ًادئاز ًالوقعم ًارمأ ةفصلا

 امي قطنق راحف «هريغ وه امو :لاقف ءهب دعصي ملع ريغ نم وه تبثي نأ ىلع يردي
 .هريغ يه الو ءوه يه ال قحلا تافص :لاقو .همهف هاطعأ

 نم ُيلخ مالك وهو :ةئامعبرأو نيعبسلا بابلا يف نيدلا يحم خيشلا لاقو
 .ملعلا يف هبحاص لوضف ىلع لدي «هيف حور ال «ةدئافلا

 دح ىلع هلوقن ال «لوقلا كلذ لثم نحن انلق اذإ نكلو :لاق مث كلذ يف لاطأو

 .ىهتنا .دئازلاب لوقن ال نحنو ءدب الو دئازلا نولقعي مهنأل ؛نوملكتملا هلوقي ام

 ؛ةيمدع رومأ بَسِنلا انلق نإ :ةتامسمخو نيسمخلاو نماثلا بابلا ىف لاقو

 - ةيدوجو اهنإو ءتاذلا ىلع ةدئاز رومأ اهنإ انلق نإو ةدوجرلا يف اذا ملجلل انلعج

 .هريغب ىلاعت هلامك انلعج - اهب الإ ىلاعت قحلل [ب/ا١] لامك الو

 «قدص وه يه تافصلا نإ :لاق نم :ةئامسمخو رشع يداحلا بابلا يف لاقو

 ام اهنم ىلاعت قحلا تافص :ةيرعشألا لاق انه ْنِمف ءقدص وه يه ام :لاق نمو

 .اهيف رظانلا هاري يذلا فالتخالا كلذو ءهريغ يه امو ءوه يه

 «باوصلا وه (ب) يقام ىلعلو  اهطبمشي ملو  ردقب :(ب) يفو ءلكشلاب ةطويضم (أ) يف اذك قرد

 , ملعأ هللاو
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 .ًابيرق هيلع خيشلا مالك مدقت دقف ؛هريغ يه الو وه يه ال :لاق نم ''لامأ

 . ىهتنا

 نإو .هقلخ تافص '”'رئاسل هنيع ىلاعت قحلا تافص نأ دقتعاو «كلذ ملعاف

 كنع عفريل ؛كولسلا كيلع بجو خيش دي ىلع كولسلاب الإ كلذ ىلإ لصت مل
 فشكلا ىلع بدألا ىلاعت قحلا يطعُي هيف يذلا لامكلا وه كلذو «؛باجحلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيمختلاو نظلا نود ؛نيقيلاو
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 مهوتي نم باوج

 لافطألاو باودلا ماليإ ىلاعت هلل سيل هن

 رجحيو «لافطألاو باودلا ماليإ ىلاعت هلل سيل نأ مهوتي نم هب تبجأ اممو

 . مهضعب نع ينغلب امك «هكلم يف ىلاعت قحلا ىلع

 :هماكحأبيو ىلاعت هللاب لهاج نم الإ عقي ال مهوتلا اذه لثم نأ :باوجلاو

 عقي مل ولو ءءاشي ام مهب لعفي نأ هلو «كلملاب هقلخ يف فرصتي ىلاعت هللا نإف

 نم مهتيميف «قعصلا ةخفنب ليفارسإ رمأي نيح كلذ ىلاعت هتم عقي امك «بنذ مهنم

 اةرصتم ناك ول الإ هيلع يضارتغالا حضي الو ءهللا ءاش نم الإ ءمهرخآ ىلإ مهلوأ

 اًدبَع نما قا اَّلِإ ٍضّرَْلاَو ِتوَمَسلا يف نم ّلُكَح نإ : ىلاعت لاق دقو «هريغ كلم يف
 :نارمع لآ] أ 2كم نم برَسو ُهآَمَد نمل رفْغي# :ىلاعت لاقو ء[97 :ميرم] 1©

 ادق قنا دق نم دبل كبش سقسال هنأ نك .ىلاعت هقالطإ ةرضح نم [8

 .نيترضحلا نيناهب نمآ نم لماكلاف
 قح يف «باذعلاب ديعولا ذاقتإ يف سانلا فالتخا ةلأسملا هذه نم برقيو

  ةيوت ريغ ىلع اوتام اذإ ءنيدحوملا ةاصع

 يف ٌداَسَفْل رك رهظ# :ىلاعت هلوق يف :«تاحوتقلا» نم رارسألا باب يف لاق دقو

 4١[. : مورلا] 4اوليَع ىلا ضب مُهقيِذِل نسال ىيَّل ْتَبَك امي ِرْبناَو ب
 ةملؤملا رومألا نم ديعلل لصح املك نأ ةيآلا هذه يف ربخأ ىلاعت هللا نأ ملعا

 .ةّيرب يهو ةّيربلا امق ءٌءالتبا وه ام ءءاّرج وهف

 نم ناتريثك ناتقئاط اهيف فلتخا دق «ىقترملا ةبعص ةلأسم هذهو :لاق

 يف ماق ام ةدحاو ترصنو .ىرخألا تزاجأ ام امهادحإ تعنمف «نيملسملا

 .اهضرم نيع كلذو ءاهضرغ
 يف نكي مل هنأو ءانيقي رمألا اوملعف ؛فشكلا لهأ نم ايلعلا ةقبذعلا امأو :لاق

 ضيرملا ملأت اذإ بيبطلا لوقي ؛ءالتبا وه ام ءءازج وهو الإ ءطق ملؤم رمأ ايندلا

 «ملؤملا هيركلا ءاودلا نم كل هتفصو امب كعفن الإ تدصق ام هللاو :يوادتلا نم
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 قحلا هل لاق [أ/١5]1 «ضرملا هيلع لخد باب يأ نِم ردي ملو «بيبطلا ضرم اذإف
 نم ىضرملا ىلع هتلخدأ ام ىلع كل ةازاجم ؛ملألا اذه كباصأ امنإ :العو لج

 .[ب //5] لمأتيلف ىهتنا . هتدصق ام ملألا كلذ ناك نإو ءهتلعف ام ءازج ذخف .مالآلا

 موق هافن دق ديعولا ذافنإ نأ ملعا :ةئامثالثو نيرشعلاو ثلاثلا بابلا يف لاقو

 مل هب لاق نم َنإف ؛قحملا وه هتبثأ يذلاو «موق هتبثأو ءايندلا راد يف عقاو هنأ عم

 نم هجوب ايندلا راد يف ةبوقعلا عوقوي قدصلا لصحيف «ةرخآلا يف هعوقوب هديقي

 . هوجولا

 ةيسحلاو ةيسفنلا مالآلا لوصحب ؛ايندلا ىلع هذافتإب لاق نم مالك لمح يغينيف

 ام عوقو نم قولخم لكل دب ال هنأل ؛مهقح يف ديعولا ذافنإ نيع كلذو ءاهيف
 زوجي يرعشألا ْنإف ؟؛لفطلاو ءيربلا ماليإ ةلأسم يف ةلزتعملا لوق حّصف ءهملؤي

 .عقاو زئاج لك امو ؛ىلاعت هللا ىلع كلذ عوفو
 ىلع ةيرعشألا هب جتحا ام لكو :لوقي هنع هللا يضر نيدلا يحم خيشلا ناكو

 هنّيعي ثيح نكلو «نوبيصم ديعولا ذاقنإب نولئاقلا َنإف ؛مزلمب وه سيل ةلزتعملا
 وأ يسفن ملأ وأ ءضرع ايندلا يف هذفن اذإف «ةرخآلا يف وأ ءايندلا يف ىلاعت قحلا

 .ىهتنا .ةرخآلا باذع نع هل ًارتس ناكو «ةبوقع كلذ ناك ؛يسح

 هذه ىلع - دب الو - ديعولا ذافنإب لاق نم مالك لمحاف كلذ تملع اذإف

 ؛بونذلا ةبوقع ذافنإ يف يفكت اهنأو ء«دحأ اهنم ملسي ال يتلا «مالآلاو ضارمألا

 ةاصع نم راتلا نولخدي نيذلا ةباصعلا ادع ام ءاهبحاص نع وفعي دق ىلاعت هللا نإف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو :نيدحوملا
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 انيلإ هللا برق نأ مهوتي نم باوج

 ضعب نم اندعبو انبرقك انع هدعبو

 ةفاسم هنأ هنم هدعُي وأ ءهدبع نم ىلاعت قحلا برق يف مهوتي نم هب تبجأ اممو
 . ماسجألا فصو وه امك

 دوهش ىلإ عجار وه امنإ «برقلاو دعُبلا دوهش نأ يخأ اي ملعا :[باوجلاو]

 يفو ؛ديرولا ليح نم ديبعلا ىلإ برقأ ماودلا ىلع هنإف ؛ىلاعت هللا ىلإ ال .دبعلا
 نم :لجو زع هللا لوقي :ىلاعت هللا همحر 2'”يرقبلا رابجلا ديع نب دمحم فتاوه

 اذكه هفرع يذلا برقلا نإق ؛ينفرع امف ٌةرات هنع يدعيو ءةرات هنم يبرُق دهش

 الف ءمسجب سيل انأو ءماسجألا تافص نم كلذو .ةفاسم هفرع يذلا دعُبلاو ؛ةفاسم

 . ىهتلا .اوفرع يلالجب قيلي امك يبرق الو ءاوفرع يلالجب قيلي امك يدعُب
 ام بجعأ نم ::تاحوتفلا» نم رارسألا باب يف نيدلا يحم خيشلا لاقو

 وه ءنّمع ديعبو ءنّمم بيرق ؛ديعبلاو بيرقلاب ىلاعت هفصو ديحوتلا لهأ هدقتعي

 .ديرولا ليح نم ديبعلا عيمج ىلإ برقأ
 دعبلا امنإو «ليبس ىلاعت هللا نم دعُبلل سيل :نيتئامو نيتسلا بايلا يف لاقو

 رثأ ةبسن نامزف .ةيهلإلا ءامسألا ماكحأ راثآ بسي يف رهظي «يفاضإ ٌرمأ ىلاعت هنم

 .دبعلا نم برقلاي - مسالا يأ - هفاصتا نامز وه صخش يف ىهلإلا مسالا مكح

 .هنم دبعلا برقو
 عاطأ اذإف ءهنع ديعب وهف تقولا كلذ يف ديعلا مكح هلام يذلا مسالا اَمأو

 نم بيرق وهف ىصع اذإو ءآلثم زيزعلا مسالا رثأ ةبسن نم بيرق وهف [ب /75] دبعلا
 .هرجولا نم هجوب حلا نم ةقيقحلا يف دعُب الو .كلذك لَدُملا مسالا رثأ ةبسن

 ريصيف «تاعاطلا دبعلا ىلع ىلاوتي ام ًاريثكو ءدبعلا دوهش ىلإ عجار هلك كلذ امنإو

 هيصعي ةراتو ءةطساو ريغ نم هجئاوح يف هلأسيف «ىلاعت هللا نم هبرق ةدشب سحي

 ال فقاوملا بحاص يرفتلا هب دارملا نوكيو .ًاقيرحت انه همسا يف لعلو ءهتمجرت ىلع رثعأ مل )١(
 .ابيرق هركذ يتأيسو «فتاوهلا
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 نم تاومألا تيباوت قّدذي هنأ ىتح طئاسولاب هلأسيف ءًاديعب هسفن دهشي ريصيف

 . ءايلوألا

 ىلإ برقأ ىلاعت حلا ناك اذإ :[1/55] مهضعب لوق نع باوجلا مدقت دقو

 لحم هل سيلو .«ناطيشلا نم ةذاعتسالاب ديعلا رمأ فيكف ءديرولا لبح نم هدبع

 سيل هبرق ّنأل ؛ىلاعت ىحلا بناج يف يتأي ال لاكشإلا نإو ؛ةسوسولل لخدي
 .ىلاعت هقح يف ةيمسجلا ةلاحتسال ؛ماسجألا برقك

 تاهجلا نم ةهج يف زيحتلا ىلاعت قحلاب نظت نأ كايإو «سيفت هنإف كلذ ملعاف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ءىطختف ماسجألاك
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 تمصب قوبسم ىلاعت كمالك نأ مهوتي نم باوج

 وأ .مدقتم تمص نع نوكي ىلاعتو هتاحيس همالك نأ مهوتي نم هب تبجأ اممو

 .مهوتم توكس

 هدايع مالك نيابم ميدق «ىلاعت قحلا مالك نأ يخأ اي ملعا :''”[باوجلاو]

 هب ملك .ةردقو ةدارإو ملع نم ١ هتاقص رئاسك فيكي ال «يلزأ ميدق هنأل ؛مهقطنو

 هيبشت ريغ نم « ليجنإلاو روبزلاو ليزتتلاو ةراوتلا ةأامس .مالسلاو ةالصلا هيلع ىبسوم

 هل ؟كيبر مالك تعمس فيك : مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم لئس ول ىتح ء'فييكت الو

 امك ؛قاوذألا مولع ةلمج نم هنأل ؛ةرابعب انيلإ كلذ ةيفيك ملع '"”لاصيإ ىلع ردقي

 هقوذ ةروص لاصيإ ىلع ردقي ال .همعط يل فص كنود : لسعلا قاذ نمل تلقا ول

 . ةرابع يف كل

 هطيضت ال ميدقلا نأ امك :؛ةرابع اهطيضت ال قاوذألا مولع نأ كلذ حاضيإو

 همالك ذإ ؛هفييكت حصي ال هنإف ؛ىلاعت هتافص نم هريغ وأ ءهللا مالك ءاوس «ةرابع

 نأ امك «ناذا الو ةخمصأ ريغ نم هعمس نأ امك ءناسل الو تاهل ريغ نم ىلاعت

 . نافجأ الو ةقدح ريغ نم هرصب

 نأ ملعا :«تاحوتفلا» نم نيعستلاو عباسلا بابلا يف نيدلا يحم خيشلا لاق

 .مالكلا ةغفص نع الإ ملاعلا رهظ امف ؛«نك» ةملك تانكمملا عامسأ ىش مالك لوأ

 كلذ ةيصخش سفنلا كلذب فيكتف «نايعألا نم نيع ىلع نمح لا سمن هجوباوهو

 «٠ سفنلاب هنيع نوكتملا ءيشلا كلذ نعو . مالكلاب نوكلا كلذ نع ريعيف .دوصقملا

 .ملاعلاب لعاف نوكتملا ءيشلا نيعو

 . ىهتنا - لقعي الو فيكُي ال ىلاعت قحلا سفن نأ ملُعف

 نمحرلا سفن نإ :ثيدح وحن ىف كلذ ىلإ ةراشإلا [ب/7/4] تدرو دقو

 .ىقحملا نم ةدايز )1١(

 .هلاصيإ :ةّحسن يف :(أ) شماه يف (؟)



 للا ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 راصتألاب هنع هسفنت نمحرلا سفنب هيي هدارم نأكف .ىهتنا .'”(نميلا لبق نم ينيتأي
 .نميلا نم هوتأ نيح

 «دريصبلا ٌميِهَسلأ وُهَو# ىلاعت هلوق يف ةئامو نينامثلاو يناثلا بابلا يف لاقو

 00 ءيش لوأ نأل ؛ريصبلا ىلع عيمسلا مسالا مدق امنإ ١١[: :ىروشلا]

 .ىهتنا .دوجولا دنع ناكف ءانم عامسلاو ءهنم لوقلا ىلاعتو هناحبس قحلا

 .تافصلا نم هانملع ءيش لوأ وهف .عمسلاب الإ مالكلا ملعن ملق

 نم همدقو هثودح ىلع مالكلاو «ىلاعت هللا مالك ةيفيك ةلأسم نأ يخأ اي ملعاو

 انيأر ام نسحأ كل ركذنف ءةمئتألل لتقو برض اهببسي لصح دقو ءلئاسملا لاضع

 .نيفراعلا مالك نم هانيأر ام مث «نيملكتملا مالك نم

 نبا لامكلا هلاق امك «نيينعم ىلع قلطي نآرقلا نأ ملعا :قيفوتلا هللابو لوقتف

 :ىلاعت هللا همحر ''”فيرش يبأ
 .سدقملا تاذلاب مئاقلا مالكلا : امهدحأ

 .ياو دمحم ىلع لزنملا ظفللا : يناثلا

 رهاظلا [أ1/57] ؟روهشم زاجم ىناثلا ىف وه وأ ؛كارتشالاب امهيلع هقالطإ لهو

 انا . كارتشالا
 يناثلا ىنعملابو .«نيدلا لوصأ ءاملع رظن لحم لوألا ىنعملاب نآرقلا نإ مث

 .هلوصأو هقفلاو ةيبرعلا ءاملع رظن لحم

 ىلاعت هللا ةفص هنأ لوألا ىتعملاب «ىلاعت هللا مالك ”ةيمست يف ةفاضإلا هجوو

 ةريره ىبأ ثيدح نم (041/5) دمحأ هجرخأ )15/١(: ءايحإلا ثيداحأ جيرخت يف يفارعلا لاق )١(

 نود حيحص : طوؤائرألا بيعش خيشلا لاق :«نيميل ريميلا لبق نم مكير سفن دجأوا :هيف لاق ثيدح يف

 بييشو - ميعت نبا وهو - بيبش هي درفت دقف هراكن هبقو ؛نيميلا لبق نم مكبر سفن دجأو# :هلوق

 لاجر يقابو نابح نبا ريغ نع ةقيثوت رثؤي ملو .لاح لاح امهيف نانثا تب 1 هنع ىور اذه
 . تاق دانسإلا

 ريمألا نبا نيدلا لامك يلاعملا وبأ 00002 نبدمحم )١(

 داسعلا نيا هتعن ةافوو ًادلوم سدقملا تيب لهأ نم ةيعفاشلا ءاهقف نم لوصألاب ملاع نيدلا رصان
 يف ؟عماوجلا عمج ريرحتب عماوللا رردلا» هقيناصت نم مالعألا ءاملعلا كلم مالسإلا خبش مامإلاب

 ةنس يقوت ءديحوتلا يف ؛ةرياسملا ىلع ةرماسملا»و دئاقعلا حرش لح يف دئارغقلادو هقفلا لوصأ

 .(هذ5)

 .هللا مالك هتيمست اهلعلو نيتخسنلا يق اذك ()



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا 6

 وه لي# :ىلاعت هلوقل ؛ ظوفحملا حوللا يف هموقرب هأشنأ ىلاعت هنأ يناثلا ىنعملابو

 كلملا ناسل يف هفورحب وأ [؟:؟- "5 : جوربلا] 4©) وُ رس جول يف () ديجي نام

 هلوقل يبتلا ناسل وأ 4٠[« :ةقاحلا] © ع وُ لول ِمَّنِإ## :ىلاعت هلوقل

 نأ مولعمو [195- 10 ءارعشلا] 4ك لع © نيل مولا هب لَن :ىلاعت

 همالك ىلع الاد هنوك دّرجمب ال ءظفللا نود ىنعملا وه امثإ ؛بلقلا ىلع لزتملا

 . ميدقلا

 هنإ :ليق امك لحملا صوصخ يناثلا ىنعملاب نآرقلاب ةيمستلا يف ربتعي له مث

 ةيمستلا يف ربتعي ال ذإ ؛هيف ىلاعت هللا هعرتخا ناسل لوأب مئاقلا فلّؤُملا اذهل مسا

 . نيظفلتملا فالتخاب فلتخي ال يذلا فيلأتلا صوصخ الإ

 ام لك نأ عطقن انأل ؛يناثلا حيحصلا :2'"فيرش يبأ نب لامكلا [ب //5] لاق
 لثم نوكي لوألا ىلعو هيلي يبنلا ىلع لزنملا نآرقلا وه ءاتم دحاو لك هأرقي

 .هسفن ال نآرقلا

 يف يناثلا ىنعملاب نآرقلا لولحب لوقلا قالطإ نم حلاصلا فلسلا عنم دقو :لاق

 منول ياهت نع ارارخلاو ءابدأ أ اقولخم هنوكي لوقلا نمو «فحصملا يف وأ «ناسللا

 ىهتنا . ىلاعت هتاذب مئاقلا يسفنلا مالكلا وه يذلا ءلوألا ىنعملاب نآرقلا ىلإ

 نأ ىلع مهلك فلسلا عمجأ دق :هللا همحر ينيوزقلا رهاط وبأ خيشلا لاقو

 وأ «ةءارقلا كلذ له ءمهنم ثحب ريغ نم «قولخم ريغ ىلاعت هللا مالك نآرقلا

 نأ فَي هللا لوسر ريق اوراز اذإ مهنأ اوعمجأ مهنأ امك ؟بوتكملا وأ ءءورقملا

 :هضور.قأ ( هصخش هنأ ثحب ريغ نم .للب يبنلا وه هيلع ملسملاو ىلصملاو روزملا

 مامإلا لثم .فلسلا خويش نم رابكلا ةمئألاف ةلمجلابو :لاق مث كلذ يف لاطأو

 اوناك : نيعمجأ مهتع هللا يضر ؛ةبطاق ثيدحلا ةمئأو 0 يروثلا نايفسو دمحأ

 .هب انعقتو ىلاعت هللا همحور :ةدايز (ب) يف 00(

 ناك ؛ثيدحلا يف نيئمؤملا ريمأ هللا ديع وبأ يروثلا قورسم نب ديعس نب نايفس :يروثلا نايقس (؟)

 يلي نأ ىلع يسايعلا روصنملا هدوارو ةفوكلاب أشنو دلو ىوقتلاو نيدلا مولع يف هنامز لهأ ديس
 لقتناو ىراوتف يدهملا هيلط مث ةتيدملاو ةكم نكسف (ه1545) ةنس ةفوكلا نم جرخو ىبآأف مكحلا

 ةريغصلا عماجلا»و ؛رييكلا عماجلا» :هتافلؤم نم ًايفختسم اهيف تام نأ ىلإ ىرصبلا ىلإ
 .(ه71١) ةنس يفوت «؟«صضئارقلا#و



 ل ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 اورجز امنإو .كلذ لثم مهيلع ىفخي نأ لاحملا نمو ءأملع رزغأو ًالقع رثكأ

 ىلع مالكلا اومذ امك ءهتضومغو هتقدل ؟؛كلذ لثم يف ضوخلا نع مهباحصأ

 ليطعتلا مدو :هيبشتلا ''”ِثْرَف نيب نم قحلا صالختسا ّنأب مهملعل ؛قلطملا ديحوتلا
 نيب قرغلل نونطفتي ال سانلا بلاغ ْنإف ؛هنع مهقلا هللا هقزر نم الإ ءًادج رسع

 .نآرقلاو ءورقملا
 رمألا ةظفاحمب مهورمأف ءمهدتاقع مهباحصأ ىلع لزلزتي نأ فلسلا فاخف

 نينمؤملا ناميإ حص دق ْنِإ «ىنعملا نع ثحب ريغ نم .ًاعطق هب ناميإلاو ءرهاظلا

 ّنأ مهباحصأل اوأرو ءهلسرو هتكئالمو هللا اوري مل مهو ؛هلسرو هتكئالمو هللاب

 امك هوؤرقا مهل :اولاقو «ةعدب كلذ نع ثحبلا :اولاقو ءملسأ كلذ نع توكسلا

 .انقدصو هي اّنمآ :اولوقو ء«فيك ريغ نم ءاج

 . ىهتنا .ماوعلل ةميظع ةحلصم هيف يرمعل اذهو :لاق

 [ب //5] نيدلا يحم خيشلا مالك هنسحأف ؛ثحبملا اذه يف ةيفوصلا مالك امأو

 لوقأف ءنارقألا بلاغ دنع هدجت ال ام هلوقت نم كل ركذأ انأ اهو ءهنع هللا يضر

 :قيفوتلا هللابو
 ةليل هلك نآرقلا لزن امنإ :«تاحوتفلا» نم نيئالثلاو عبارلا بابلا يف خيشلا لاق

 اهنم رخآلا ثلثلا ىف ناكو ءاهنيزاومو ءايشألا ريداقم فرعُت هب نأ ىلإ ةراشإ ؛ردقلا

]. ْ 
 ني مهيأي مآ :ىلاعت هلوقب دارملا :ةئامثالثو نيتسلاو عساتلا بابلا يف لاقو

 وهف ءدوجولا ال مهل نايتإلا ثدحم هّنِإ [؟ :ءايبنألا] «ْثَدْحُت مِهَيَر ني ركذ
 :لوقن امك ءهوعمس نيح مهدنع هملع ثدحف ءتنايتإلا يف ثداح «نيعلا يف ميدق

 ءاج دقو ءانيلإ يتأي نأ لبق ًادوجوم ناك هنأ مولعمو .فيض اندنع مويلا ثدح

 هيلع تلد امب قلعت مهقلا كلذكو ءاهب عمسلا قّلعت ؛ةثداح داوم يف ميظعلا نآرقلا

 .نيعلا ثيح نم مدقلا هلو «ناينإلا ثيح نم ثودحلا هلف «تاملكلا

 ةمجرتلاو ءلجو زع هلل مالكلا ْنأ ىلع لدي اممو :لاق مث «كلذ يف لاطأو
 وبيع مد هج

 « ريك لوُسر ُلْوَقَل ُمَنإآ © ميظعلا نآرقلا ينعي 4ُمَّنِإل ًامسقم ىلاعت هلوق ملكتملل

 .(ثرف) ؟حاحصلا» ءسركلا يف ماد ام نيجرسلا :ثرغلا )1١(



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا 1١

 هسفت ىلإ ىلاعت هفاضأ امك ءمجرتملاو ةطساولا ىلإ مالكلا فاضأف 4٠[ :ةقاحلا]
 انعمس دقف ؛نآرقلا انيلع يلُت اذإف [1 :ةبوتلا] 4و ملك َمَمْسي ٌّقَح هرج آو :هلوقي
 نيب نكلو ءهللا مالك عمس هبر هملك امل مالسلاو ةالصلا هيلع ىسومو ءهللا مالك
 الب ىلاعت هللا مالك عمس نم هكردي يذلا نإق ؛نيقرشملا دعب نم دعيأ نيعامسلا

 ىهتنا . ةطساولاب هعمسي نم هيواسي ال ءةطساو

 َندَلاَم# :ىلاعت هلوق ىلع مالكلا يف ةئامئالثو نيعبسلاو نماثلا بابلا يف لاقو
 :يأ فرخآ ىلإ ["4 :رونلا] 45م ٌناَتَمَطلا ُهْبَسْي ةعيقب بارك مهلا ارتكم

 مالك دبعلا عمس اميرف ؟كلذك ىلاعت هللا مالك عمسي نم مكح نأ ملعا 00

 .رمألا سفن يف فرح الو توصي وه سيلو «مانملا يف هآر اذإ فرحو توصب هبر
 وهف ءامهتيب نوكت ةبسانمب الإ ءرخآ رمأ ةروص يف رمأ رهظي نأ لاحملا نم ناك نإو
 .نيعلا يف هلثم ال ءةبسنلا يف هلثم

 ناك امك ءام هدجي مل بارسلا ءاج اذإ نآمظلا نأ امكف :لاق مث كلذ يف لاطأو

 هدجي مل ءاطغلا هنع فشك ول ءمانملا يف هللا مالك عمس نم كلذك .دعب نم هآر

 .ىهتنا . هعمس امك ءفرح الو توصب

 لاثم ءظافلألا يف [ب /اا/] يحولا روهظ لاثم :لوقي هنع هللا يضر ناكو

 ًارشب اهيف رهظ نيح نكي مل نإف ؛'"'”ةيحد ةروص يف مالسلا هيلع ليربج روهظ
 يف تلدبت امكف ءدحاو نأ يف ًاعم أكلمو أرشب ناك الو ءافحم اكله الو( فهن
 رمألاو .يلزألا مالكلا كلذكف ءاهيلع وه يتلا هتقيقح لدبتت ملو «نيرظانلا نيعأ

 «ةرات ينايرسلا ناسلبو ءةرات يناربعلا ناسلبو ءةرات يبرعلا ناسلب لثمتي «يدحألا

 عمسي ىسومو .هللا مالك عمسي كرشملاو رفاكلاف ؛يلزأ دحاو رمأ هتاذ يف وهو

 ًادحاو امهعامس ناك ولو «نيقرشملا دعب نم دعبأ امهيعامس نيب نكلو «هللا مالك

 ىهتنا . ءافطصالا لطبل

 هتروص يف ةلثك يبنلا ليربج ينأي ناك ءةللإب هللا لوسر ةباحص نم ؛ :يبلكلا ةورف نب ةفيلخ نب ةيحد )١(

 ناكو ءعئافولا نم ًاريثك رضح .نبيلا ادم ين ا سررمم ىلإ كي هللا لوسر هثعب ءانايحأ
 نكسو .قشمد لزن مث .ءسودرك ىلع ناكو كومريل ريئا دهشو .ةروصلا نسح يف لثملا هب برضي

 , ةيواعم انديس ةفالخ ىلإ شاعو ةزملا



 ١ هو/ ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفثكلا دعاوقلا

 ؛بلقلا يف نآرقلا مادام نأ ملعا :ةثامثالثو نيرشعلاو سماخلا بابلا يف لاقو

 .ىهتنا . فرحو توصب قطن ءىراقلا هب قطن اذإف .توص الو فرح الف

 مئادلا يحولا وه نآرقلا نأ ملعا :ةئامئالثو نيرشعلاو عساتلا بابلا يف لاقو

 بولق يف رهظي هنكل «ىلبي ال يذلا ديدجلا وهف ءءانعم ثيح نم عطقني ال يذلا

 ًامكح نطوم لكل لعج ىلاعت هللا نأل ؛مهتنسلأ يف اهب رهظي مل ةروص ىلع ءاملعلا

 هدسجيف لايخلا هذخأي مث «نيعلا يدحأ بلقلا يف رهظي وهف ءهريغل نوكي ال

 عمس هب ديقيو ءفرحو توص اذ ةلكاشب ءىراقلا هريصيف ءهنم هذخأي مث ءهمسقيو

 هللا لوسر هالتف ١[ :ةبوتلا] وق ملك َمَمَسَي َّقَح ُهريبَقط :ىلاعت لاق دقو «ناذآلا

 .هتمجرت ةلاح يف .هنذإ عمسب يبارعألا اهعمس «ًافورحو ًاتاوصأ هناسلب يي

 . ىهتنا .ناك نم ًانثاك ؛ملكتملا كلذل هب ةمجرتلاو ءكش الب هلل مالكلاف

 !؟هتاذب مئاق وهو همالك ولتن فيك ءاّنم الإ بجعلا امو :رارسألا باب ىف لاقو

 يه .ةمهوم تارابعو «ةمهبم رومأو «ةلفقم ٍباوبأو «ةلدسم روطسل اهنإ هللاو

 . ىهتنا تاهجلا رثكأ نم تاهبتشم

 مالك هنإ .ناميإلا بجي هبو .نامأ نآرقلا ركذ :ًاضيأ رارسألا باب يف لاقو

 «نانبلاو ''”عاريلاب مقُر اميف هفورح مظنو «ناسللا يف هفورح عطقت عم نمحرلا

 امب ماهوألا لوقعلا ىلع تمكحو «مالكلا ثدح امو «مالقألاو حاولألا تئدحف

 . ماهفألا هكاردإ نع زجع

 نأ امك «قلخلا هب قطن ام يكح نإو قحلا ركذ ميدقلا ركذلا :ًاضيأ هيف لاقو

 ملكتي ىلاعت قحلا ناك اذإ .قحلا مالك ناك نإو ءقلخلا هب قطن ام ثداحلا ركذلا

 هله يف قحلا فرعي ال ؛«مينست نم دبعلاب هجازمو ميدق ركذلاف ءهدبع ناسل ىلع

 .هاّوقو هدّيأ نإ الإ هاوق نوكي الو ءهاّوق ىلاعت قحلا ناك نم الإ ةلأسملا

 مالت وأ ثدحلا هبتك اذإ الإ هللا مالك ىلإ ثودحلا فاضي ال :ًاضيأ هيف لاقو

 هللا ءاش نمو ىسومك هللا هب ملكت اذإ الإ ثداحلا مالك ىلإ مدقلا فاضي الو

 :سنوي] 4ُوَعْرِف لَكَ ٠١4[. :فارعألا] «ىوُم َلكَول :ىلاعت هلوق وحن
6 ]. 

 .(عري) "حاحصلا» « بصقلا : خاريلا )3(



 ةيهلإلا تافصلا يتاعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا ١همل

 «ةلزنملا بتكلا يف ءاج ام لوقلا قدصأ نأ ملعا :ًاضيأ رارسألا باب يف لاقو

 هلثامي ال يذلا هيبشتلا ىلإ لْزُن ؛هيزنت هغلبي ال يذلا ههيزنت عمو ء«ةرهطملا فحصلاو

 ءاج ام ٌةروص ركذ امو ءهموق ناسلي هلوسر غّلبو ءهلوسر ناسلب هتايآ تلزنف «هيبشت

 ؟كرتشم وأ امهلثم وه سيل ثلاث رمأ وه له ؛كلملا هب
 سبيل هلل مالكلاو ءانئخل تارابعلا نأل ؛لاكشإ اهيف ةلأسملاف لاح لك ىلعو

 لوقلا وه امف تارابعلا ناك نإ - لزنتت ال يناعملاو - لزنتلا وهامف ءانل وه

 ةداهشلا نيأف «بير الب ظفللا وهو ؟نئاكلا ظفللا وه امف لوقلا ناك نإو ؟يهلإلا

 دنع وهو ؟ليبقلا اذه نم الإ ليق مث امو اليق موقأ وه فيكف ؟ًاليلد ناك نإ بيغلاو
 .ىهتنا .قطنت الو هب ققحتف موسرلا ءاملع

 ةرابعي هيلع لزنأ اميف فرصتي نأ ِةِلَك هللا لوسرل زوجي ناك لهف :لئاق لاق نإف
 زوجي هنإ :ءاملعلا هلاق ام ريظنك ؛ِدِظَي هنم الإ ىلاعت هللا مالك انملع ام اننإف ؛ىرخأ

 .فراعلل ىنعملاب ثيدحلا ةياور

 ظفللا يف فرصت يي هللا لوسر نأ دقتعي نأ دحأل زوجي ال هنأ :باوجلاف

 ةروص انل ًائيبم ناكل ؛!كلذ هقح يف حص ول هنأل ؛ىنعملاب هاور هنأ وأ ءهيلع لزنملا

 «ديلإ لَم ام نين َنيَبتِلط :ىلاعت لاق دقو ءهيلع لزن ام ةروص ال .و8يَي همهف
 تلزنأ يتلا تايآلا كلت نايعأ نم ًائيش رّيغ يتب نوكي نأ لاحملا نمف [55 :لحنلا]

 ءيش هنع َّذَشي ال ثيحب ؟ىلاعت هللا مالك يناعم عيمج ملع هنأ ضرف ول لب ؛هيلع

 هتأ ولو ءهاشاح كلذ نم هاشاحو ؛لودعلل ةدئاف يأف ؛لزنأ اًمع لدعو ءهانعم نم

 هنأ هيلع قدصي ناكل ؛ةيظفللا فورحلا نم لّزن ام ةروص يف فّرصت هقح يف حص

 ناب دقف مهقاف «كلذب لئاق الو ءمهيلإ لزني مل امو ءمهيلإ لزن ام سانلا ىلإ غلب

  نيملاعلا بر هلل دمحلاو .هقلخ مالك ةفص نع ىلاعت هللا مالك هيزنت كل



 لي ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 مهنوتي نم باوج
 تاقولخملا مالكك ىلاعت هللا مالك نأ

 ؛ىلاعت هللا مالك ِةلَي دمحم وأ ليربج عامس نأ مهوتي نم هب تبجأ اممو

 ةيظفللا فورحلا ''”لكشتف [أ/55] ءًاضعب مهضعبل قلخلا مالك عامس ةروص هتروص
 هب قطن ام ةروص ىلع «عامسلا لاحمب لصتت مث .ىوهلا يف دبعلا اهي قطني يتلا
 ءاوهلا لازي الف ءاهحاورأ اهب قلعتت ٍذئنيحف ؛ءاوهلا يف تلكشت اذإ مث ءملكتملا

 نوكيف ؛ممألا رئاسي قحتلت كلذ دعب مث ءاهلمع ىضقنا نإو اهلكش اهيلع كسمي
 .اهبر حيبست اهلغش

 امهيلع ليربجو دمحم عامس نأ :ةبطاق فشكلا لهأ هيلع يذلا نأ :باوجلاو

 كلذ لاصيإ ىلع ناردقي الو «هفييكت حصي ال لجو زع برلا ٌمالك مالسلاو ةالصلا

 ههبشي الو ءيمجعأ وه الو يبرع وه الو ءفرح الو توصب سيل هنأل ؟ةرابعب انيلإ
 همالك عمس نمل ىلاعت هللا قلخي نكلو ءدامجلاو تاناويحلا رئاس نم ءيش مالك

 فيك يردي ال ًافذق هبلق يف فذقي ىلاعت هللا مالك نأ هيف كشي ال ءآيرورض ًاملع
 .ةهجب زيحتي الو هيلإ لصو

 روطتت قلخلا ةنسلأ يف اهب [ب/ا9] قوطنملا فورحلا تناك اذإ :تلق نإف

 مكح امف .فشكلا لهأ هلاق امك ءاهب ملكتملل اهباوث نوكيو ءاهير حبست ةكئالم
 «ىلاعت هللا حبست ةكئالم كلذك روطتت له ؟اهنع ىلاعت هللا ىهت يتلا تاملكلا

 ؟هبست وأ اهب قطانلل رفغتستو
 يهف ىلاعت هللا ىضرت تناك نإ تاملكلا نأ : فشكلا لهأ هيلع يذلا باوجلاو

 : كيدهلا فو ءاهحام نعلن ين ىلاس هللا قوت تناك ناو ةايبعافل تلفت
 رانلا يف اهب قرف الاب اهل يقلي ام «ىلاعت هللا طخس نم ةملكلاب ملكتيل دبعلا نإ»
 ا وس

 اهبحاصل رفغتست اهنع ىلاعت هللا ىهن يتلا ةملكلا فورح نأ ىلإ مهضعب بهذو

 .لكشتف : ةخسن :(أ) شماه يفو ؛نيتخستلا يفاذك ()

 - فيعض داتسإ اذه :(5//1/9) ؛ةجاجزلا حابصم» يف يريصويلا لاق (79170) هجام نبا هجرخأ (؟)
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 ىلع امي اهل ملع الو ءاهتأشن روهظ يف ًاببس ناك هنإ ثيح نم ؛نينمؤملا ةاصع نم
 . طلغلاو كايإف «كلذ دري امبر ثيدحلاو «مثإلا نم اهبحاص

 ىلاعت هللا ىهن يتلا لاوقألاو لاعفألا نإ :لوقي فشكلا لهآ ضعب تعمس دقو

 وحن ةروصب مهل روطتتف «مهميعن وأ ءاهلهأ باذع ىلوتت يتلا يه اهب رمأ وأ ءاهنع
 .راثلا نزراخ كلام وحن ةروص وأ ءناوضر

 ؟اهدوجو دعب توم ةيئاوهلا ةيظفللا فورحلا كردي لهف :لئاق لاق نإف

 فورحلا فالخب .توم اهقحلي ال هنأ ىلع فشكلا لهأ عمجأ دق :باوجلاف

 لبقي لحم يف اهنأل ؛لاوزلاو رييغتلا لبقت ةيمقرلا فورحلا نأ قرفلاو ؛ةيمقرلا
 ٍِر 9 . ءاقبلا اهل ناكف «رييختلا لبقي ال لحم ىف اهنإف ؛ةيظفللا لاكشألا اذكه الو ءكلذ

 ءكمحاو تكملآ» لثم روُسلا لئاوأ فورحلا هذهب دارملا امف :لئاق لاق نإف

 ؟«ناو .كقثو

 نم ةئامو نيعستلاو يناثلا بايلا يف نيدلا يحم خيشلا ركذ دق :باوجلاف

 . ةكئالم روسلا لئاوأ ةعطقملا فورحلا عيمج نإ «تاحوتفلا١

 مل ًاملع يندافأو الإ دحأ مهنم امو «عئاقولا ضعب يف مهب تعمتجا دقو :لاق

 فورحلا هذهب ئراقلا قطن اذإف «ةكئالملا نم يخايشأ ةلمج نم مهف «يدنع نكي
 نم ةثالثلا ءالؤه لاق ءالثم «مل آ* :ئراقلا لاق اذإف ءنوبيجيف مهئادن لثم ناك

 نإ .؛تقدص :هل نولوقيف ءفورحلا هذه دعب ام ئراقلا لوقيف ؟لوقت ام :ةكئالملا

 اذكهو ءهل نورفغتسيف ءقحب ربخأو ءقحب قطن ًاقح نمؤم اذه :لاقو ءًاريخ ناك

 .اهوحنو «صمل "١ يف لوقلا

 .؛ن مهرخآ اكلم رشع ةعبرأ كلذ عومجمو :لاق

 اهيف رهظ لزانملا ضعبف «ةفلتخم هوجو ىلع نآرقلا لزانم يف اورهظ دقو :لاق

 «سط:# لثم ء؛نائثا اهيف رهظ لزانمو [أ/59] ««ن»و «قاو ؛ص» وحن ءدحاو كلم

 غلبت نأ نظي ام ةملكلاب ملكتيل لجرلا نإ : ظلي (14* /4) مكاحلا هجرخأو ءقاحسإ نبا سيلدتت -

 ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاق مث هرانلا يف ًافيرخ نيعبس اهب يوهي تغلب ام
 يخرجاه 



 لكل ةيهلإلا تافصلا ىناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 كلف لك ديب اعلم قوفصمو ةعينت زاركتلا عم اهروصو ءاذكهو 'محادو «سياو

 . عضبلا ةياغ ىفوتسا دقف ؛ةعست ىلإ دحاولا نم عضبلاو ءدرو امك ةبعش

 هتحتف يذلا بابلاب فورحلا هذه ىلإ رظن نمف :لاق مث كلذ يف خيشلا لاطأو
 «فورحلا هذه يتلا ٌةكئالملا حاورألا هذه نأ اهنم :ةميظع بئاجع ىأر ؛هل

 .ناميإلا بعش نم اهديب امب هدمتف ءاهب قطن اذإ هريخست تحت نوكت ءاهماسجأك

 . تامملا ىلإ هئاميإ هيلع ظفحتو

 ؟ال مأ ثراو هدعب نآرقلل ِةيكي هللا لوسر ةوالت ماقمل لهف :تلق نإف

 عرش انل دري مل ام ءماقم لك يف ٌلوقلا كلذكو .ءثراو هل معن :باوجلاف
 . هقفلاخي

 ام يناعمي ًافراع نآرقلا ولتي ثراولا ْنأ :ثراولا ريغو ثراولا ةوالت نيب قرفلاو

 ىلإ - غامدلا مدقم يف وه يذلا - لايخلا نم تلزن ًاقرحأ ولتي ثراولا ريغو ءهؤرقي
 لصي ملف ءهردص يف يذلا بلقلا ىلإ هترجتح زواجي نأ ريغ نم اهب مجرتف «ناسللا
 . ءيش هنم هبلق ىلإ

 «ةوالتلا يف فيي هللا لوسر ماقمل ًاثراو نكي مل اذإ ئراقلا نأ :كلذ حاضيإو

 نارقلا دخأ ناك نإ ةملعم ءظافلألا نم هل تلصح ء«هلايخ ىف ةلثمم ًافورح ولتي امنإ
 قورحلا فلل نفعا اذإق «نانك نع دكا تاك نإ ةناع فووح نطل نيقلت نع
 الو ربدت ريغ نم اهالتف ءاهنع ناسللا مجرت ؛هلايخ نيعب اهيلإ رظنو ءهلايخ يف
 . هلايخح يف فورحلا كلت ءاقبل لب ءمهف

 ؟ال مأ نآرقلا ةوالت ةرجأ ئراقلا اذهل لهف :ليق نإف

 رجآ لثم رجألا نم ىلاتلا اذهل ْنأ حيحصلا فشكلا هيلع لد يذلا :باوجلاف

 دقو «فورحلا ىلت امنإو «يناعملا ىلت ام هنأل كلذو «نآرقلا رجأ لثم ال .ةمجرتلا

 امك نيدلا نم نوقرمي مهنإ : مهرجانح زواجي ال ؛نآرقلا نوؤرقي نيذلا يف ِةيِظي لاق

 اوناك نإ .مهتءارق ىلع ءازجلا نم نوقرمي :يأ «ىهتنا .''”«ةيمرلا نم مهسلا قرمي

 ٍدمحمو ليربج ٌعامس هّرزنو مهفاف ءثراولل لصاحلا لماكلا ءازجلا ينعي .نيملسم
 [ب/1١8] مهضعب مالك قلخلا عامس ةروص نع هللا مالك ملسو امهيلع هللا ىلص

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءًاضعب

 )١( ملسمو «(944١5)و (؟414) يراخبلا هجرخحأ )1١57(,
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 كارملا نأ مهوتي نم باوج
 اهنم ماوعلا دروصتي ام تافصلا تايآب

 هلقعتيام اهب دارملا نأ :اهرابخأو تافصلا تايآ نم مهوتي نم هب تبجأ اممو

 . اهنم ماوعلا

 تافصلا تايآب ناميإلا بجي هنأ ىلع اوعمجأ ةبطاق هللا لهأ نأ :باوجلاو

 امو .ةسدقملا هتاذ هلبقت ام دح ىلعو «ىلاعت هللا هملعي ام دح ىلع نكل ءاهرابخأو

 ىلإ كلذ ةبسالو ةقيكت الو كلذ نم ءىش دز انل زوجي الو «ةلالزتب يلي "هل

 هذه يف ىلاعت هتاذب نولهاج اننأل كلذو ءانيلإ هبستن ام دح ىلع العو لج قحلا
 .لاحلا نوكي فيك يردن ال ؛ةرخآلا يفو رادلا

 نم ءاج امب رفك دقف ؛هلسر ةنسلأ ىلع هسفنل ىلاعت قحلا هتبثأ ًائيش در نم لكو

 .كلذك رفك دقف ؛ضعبب رفكو كلذ ضعبب نمآ نم لكو .هللا دنع

 مهوت وأ ءانيلإ هتبسن لثم هيلإ كلذ ةيسن يف ههبش نكلو «كلذب نمآ نم لكو
 فلاخي ال هجو ًانكمم كلذ لعج وأ ءهروصت وأ ؛كلذ هلاب ىلع رطخ وأ ءكلذ

 .رفك امو لهج دقف ؛ةروصلا يف نيدلا نم هلثمل وأ .هل ملعُي ام وأ :"”عامجإلا

 فصو ام عيمج نأ ملعا :هصن ام «تاحوتفلا» نم سداسلا بابلا يف ركذو

 ركمو .ءاطعو عنمو [أ/584] ؛ةتامإو ءايحإو قلخ نم ؛هسفن هب ىلاعت قحلا
 ءعبصإو نيعأو ديأو «نيديو ٍديو مدقو ١ ششبتو بجعتو حرفو ءديكو ءازهتساو

 ءملعو رصيو ؛لوزنو ءاوثساو .ةلورهو ًايرخسو «ءيجمو نايتإو «ءكحضو هيعمو

 انيرل ٌتعن هلك .كلذ وحنو «عارذو بضغو ئىضرو ءرادقمو دحو ؛توصو مالكو

 مهو («قداصلا ىلاعت وه امنإو ءاتسفنأ دتع نم هب هانقصو ام اننإف «حيحص

 . ةيلقعلا ةلدألاب نوقداصلا

 يف ةدراولا تافصلا عيمج :لوقي ىلاعت هللا همحر يفصرملا يلع يديس ناكو

  (ال) نودب :هلالجب قيلي ام باوصلا لعلو «نيتخسلا يف اذك 222

 .ًافيرحت وأ أطقس ةرابعلا يف لعلو .نيتخ 'لا يف اذكه (عامجإلا فلاخي ال هجو) :هلوف (؟)



 ل ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 ةبسنلا ةلوهجم ءانل ىنعملا ةلوقعم اهلك ءهيبشتلا نم برقي امم «ةنسلاو هللا باتك

 ىلع ىلاعتو هناحبس قحلا هب ٌمكَح ٌمكُح هنأل ؛اهب ناميإلا بجي «ىلاعت هللا ىلإ
 0 ءهسفن

 ؟ةهبشتملا ىلع لالضلا لخد نيأ نمف :تلق نإف

 تايآلا نم ءاج ام لمحو ؟ليوأتلا نم مهيلع لالضلا لخد :باوجلاف

 اوثحب مهنأ ولو «لجو زع هللا ىلإ كلذ ملع ّدر ريغ نم ءاههجو ريغ ىلع رابخألاو
 قبسي امي لوقلا كرتو ءاهرابخأو تافصلا تايآ يف هيزنتلا نم ؛ىلاعت هلل بجي امع

 َسْيَل9 مهيفكي ناكو ءاوحلفأل هلوسرو هللا ىلإ كلذ ملع اولكوو ؛ماهفألا ىلإ اهنم

 ١١[. :ىروشلا] 45 ىَع ويْئَبك

 امف ءهسفن نع هيبشتلا ىفن دق ىلاعت هللا نإ :اولاق هيبشت هيف ثيدح مهءاج ىتمف

 «يبرعلا مهفلا هجول كلذب ءيجو :هيزنتلا هوجو نم هجو هل ربخلا اذه نأ الإ يقب

 يهو الإ «ءثيدح وأ ةيآ يف «ةظفل طق دجت ال كنإ' '”[ف] ءهناسلب نآرقلا لزن يذلا

 . هيزنتلا ىلإ يدؤي ام اهنمو «هيبشتلا يدؤي ام اهنم ءاهوجو برعلا دنع لمتحت

 كلذ لوأتملا لمحف ءأدبأ هيبشتلا يف ًاصن نوكي ثيدح الو ةيآ انيدل دجوي الق

 كلذ ىلع ”روجأ هليوأت يف ذخأي مث ءهيبشتلا ىلإ يدؤي يذلا هجولا ىلع ظفللا
 يدعتلا نم كلذ يف ام عم ءناسللا يف هفصوو ءهيطعي امب هقح هفوي مل ذإ ؛ظفللا

 .هلالجي قيلي ال ام ىلع هتافص لمحب ؛لجو زع هللا دودح ىلع

 :هركذن مل ام اهيلع سيقتل تافص ضعب ليوأت كل ركذأ نأ يل َتبّبح دقو

 لقعلا رظن ''”6نمحرلا عباصأ نم نيعبصأ نيب نمؤملا بلق» :ثيدح كلذ نمف
 ىلع قلطي ءاكرتشم أظفل عبصألا دجوف ءزاجملاو ةقيقحلا نم عضولا هيضتقي امب
 ناك اذإف هلام ينعي «نالف عبصأ نسحأ ام :برعلا لوقت «ةمعنلا ىلعو ؛ةحراجلا

 ىلع عبصألا لمحي هجو يأيق « ءنسحلاو ءانثلاو ةمعنلاو ةحراجلا لمتحي عبصألا

 .ليزنتلا هجو كرتيو «٠ ىلاعت قحلا بناج يف ةحراجلا

 .ىقحملا ةدايز نم )1١(

 .روج : :اهلعلو ءنيتشسنلا ىف وانك (؟)

 0 - .نيعبصأ نيب اهلك مدآ ينب بولق نإ» : ظفلب (5584) ملسم هجرخأ فرفإ
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 عضو نم فرعف «عضولا هيضتقي امب لقعلا رظن «نيميلاو ةضبقلا كلذ نمو
 :لاقي امك ءهمكح تحتو .هتضبق يف هلك دوجولا نأ :كلذ ىنعم نأ يبرعلا ناسللا

 هدي ىف سيل هنإف ؛هيف يفيرصتو يمكح تحت هنأ ديري «يدي ةضبق يف نالف

 را لقعلا لدع .ىلاعت هللا ىلع ةحراجلا تلاحتسا املف :ءيش هنم ةسوسحملا

 ٍةَمَديِقْلا ْمْوَب ُهُمَضِبَق اًصيِمَج ُضَرَأْلاَو# :ىلاعت لاق ءاهتدئافو اهانعمو ةضبقلا
 ءةوقلا لحم اهنوكل الإ نيميلا ركذ امف [817 :رمزلا] هيَ تيوطَم ٌتاوَمَّسلَو
 «ىلعفلا نم ةردقلا نكمت ىلإ ةراشإ [بس/811 كلذ يفو ءاندنع قلطملا فيرصتلاو

 . اهيلإ يقلتلاب عراستو ءاهفرعت ظافلأ يف «برعلا ماهفأ ىلإ ىنعملا لصوف [[/14]
 «نايسنلا هيلع زوجي ال ىلاعتو هناحيس قحلا نأ مولعمو ءنايسنلا كلذ نمو

 مه ام مهنع عفدتف ؛هتمحر مهلنت ملو ءدايألا باذع ىلاعت قحلا مهبذع امل نكل

 .هدنع نييسنملاك مهنأك اوراص ءهيف

 امنإ كلذ نأ ىلع هلمح بجي ء.هل هللا ضغبو ءدبعلا ىلع بضغلا كلذ نمو

 اهيلع بوضغملا تاذلل قلاخلا ىلاعت وهف الإو .يهلإلا ملعلا هب قبس امل وه

 مهضغبو «قلخلا بضغ ةفص ىلع هلمح زوجي الف «''”امهتاقصلو ةضوغبملاو
 نوبضغي ام در نع مهزجعل ؛قلخلا نم الإ ردصي ال كلذ لثم نإف ؛اضعب مهضعبل

 نأ مولعمو .لاعفألاو لاوقألا عيمجل قلاخ هنإف ؛العو لج قحلا فالخب ءهلجأل

 . مهفاف هسفن لعف نم بضغي ال قلاخلا

 "”«نيميلا لبق نم ينيتأي نمحرلا سفن نإ» :ثيدح وحن يف ُسْفَنلا كلذ نمو
 . سفنتملا مسجلا نم جراخلا ءاوهلا وه يذلا «سفنتلا نع هزنم ىلاعت هنأ مولعمو

 نم ةئامو نيعستلاو نماثلا بابلا يف نيدلا يحم خيشلا هلاق امك :باوجلاو

 هب دارملا سيلو ءءامعلا وه ىلاعت ىحلا سفنتب دارملا ْنأ :«ةيكملا تاحوتفلا»

 ىلاعت قحلا ناك يذلا ءءامعلا ةفص ثيدح قرط ضعب يف رب لاق اذهلو ءءاوهلا

 ةفص هل نأ ىنعمب "”«ءاوه هقوفو ءاوه هتحت١ :لولح ريغ نم قلخلا قلخ ليق هيف

 امأو ءهيف هنأ هسفن ىلإ بسن ىلاعت ىقحلا نوك نمف قوفلا امأ ءتحتلاو قوفلا

 .اهتاقصل :(ِب) يف )١(

 .(91١ص) هجيرخت مدقت (5؟)

 )١1١/4(- دمحأو :(187) هجام نبإو 73704(4) يذمرتلا هجنرخأ 609



 ا ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 وهو هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ" :ثتيدح يف هيلإ ةراشإلا تمدقت املف تحتلا
 . 0هدجاس

 ًاقولخم ءامعلا ناك ول ذإ ءاقولخم مدقت امك ءامعلا اندنع وه يذلا سفتلا سيلو

 .ىهتنا  ةدئاف باوجلل ناك امل

 قحلا لالجب قيلي ام ىلع هلمح بجيو .ءامعلا اذهب ناميإلا بجيف :يأ

 سفن نأ ءًابيرق باوجلا اذه يف مدقت ام عم لمأتيلف ؛هيف هللا ملع ىلع «ىلاعت

 . نيميلا نم هوتأ نيح راصنألاب في هنع ىلاعت هسيفنت وه نمحرلا
 اندنع سيل هنأ ملعا :هصن ام «راونألا حقاول» هباتك يف نيدلا يحم خيشلا ركذو

 ةقيقح مهظافلأ اوعضو مهنأل كلذو «ةقيقح وه امنإ ءًالصأ زاجم برعلا مالك يف

 فورعملا ديو «ةجاحلل ةجاحلا ديو .ةردّقلل ةردقلا دي اوعضوف ءهل اهوعضو اَمِل

 هل ليبس الو :«ليلدلا هيلعق كلذ يف اوزواجت مهنأ ىعدا نم ءاذكهو ءفورعملل

 .ًازاجم ال ةقيقح قالطإلا اذه اوعضو ءدسأ نالف :اولاق املو :هيلإ

 ركذ نم «ةنسلاو باتكلا يف ''زاج ام لك نأ يخأ اي ملعت اذه نمو :لاق

 نوكي امنإ هيبشتلا ذإ ؛ءيش يف هيبشتلا يضتقي ال .كلذ وحنو ءةلورهلاو ديلاو نيعلا
 اهتبسنق ءكارتشا ظافلأ وه امتإ نيرمألا نيذه ادع امو «ةفصلا فاك وأ ءلثملا ظفلب

 تافصلا كلت نأ ولو ءاهتقيقح '"”هيطعيو اهبساني امب تاذ لك ىلإ تءاج ىتم لئنيح
 هللا ىلع اهقالطإ حصي ال «مهيلع همالسو هللا تاولص ءلسرلا اهب تءاج ىتلا

 . مهل نيبيل ؛هموق ناسلب الإ الوسر ثعب امو ءًابذك قدصلا ناكل ؛ىلاعت

 ءاهيف هللا ملع دح ىلع ءاهرابخأو تافصلا تايآ عيمجب ناميإلا انيلع بجوف

 .ىهتنا .انناميإ يف حدقي ال هيبشتلا كلذ ةيفيكب انلهجو

 نم ةئامثالثو نيتسلاو ثلاثلا بابلا يف نيدلا يحم خيشلا ركذ ةمئاخ

 مهءاج امب سانلا ّناميإ فاصنإلا مدع نم نأ ملعا :[أ/9/0] هصن ام ؟تاحرتفلا»

 اذإ اهب مهناميإ مدعو ءمالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا ةئسلأ ىلع تافصلا رابخأ نم

 .دحاو رحبلا نأ عم «لسرلل نيثراولا ءاملعلا نم دحأ دي ىلع تءاج

 ,(55 ص) هجيرخت مدقت )١(

 )١( ملعأ هللاو ؛(ءاج) :باوصلا لعلو :؛نيتخحسنلا يف اذك (زاج) :هلوق .

 )( (اهيطعي) اهلعلو ءنيتخسنلا يف اذك .



 ةيهلإلا تافصلا يتاعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا ف

 كلذك «هب ناميإلا بجوو «تافصلا نم لوقعلا هليحت امب لسرلا تءاج امكو

 هب ءاج ام انملس امكو ءسيبلتلا نم نوظوفحملا ءايلوألا هب ءاج امب ناميإلا بجي

 . ةقفاوملا عماجب عرفلا هب ءاج ام ملسن كلذك «لصألا

 ال ,باتكلا لهأك مهولعج ؛ءايلوألا هب ءاج امب اونمآي مل اذإ سانلا تيلايو

 . ىهتنا . مهنوبذكي الو مهنوقدصي

 هللا ملع ىلع لجو زع هللا ىلإ اهرايخأو تافصلا تايآ بسناو «كلذ ملعاف

 نم ؛لوؤملا ناميإ صقن ىفخي ال نكل ءاهيف برعلا ناسل هلبقي ليوأتب وأ ءاهيف
 ال دقف ؛هلقعي هلوأ امم ال «ىلاعت هللا لزنأ امي نمؤي نأ هرمأ ىلاعت هللا نإ ثيح

 .ىلاعت هللا هاضري هلوأ يذلا رمألا كلذ نوكي

 ةماعلا ىلع مهفوخك ؛ةرورضلا دنع الإ ىلاعت هللاب ءاملعلا [ب /4617] لوأ امو

 . ليثمتو هيبشتك روظحم نم ء''”ليزنتلا مهف ىلإ اولصي مل نيذلا
 ملف ٌتعج# :هريغو ملسم ثيدح يف ىلاعت قحلا لوق كلذ يف مهليلدو

 فقوت هدبع ىأر امل ىلاعت قحلا نإف «قسنلا رخآ ىلإ ؛يندعت ملف تضرمو ينمعطت
 نأ تملع امأ» :كلذ هل لّوأ 'نيملاعلا بر تنأو كدوعأو كمعطأ فيك» :لاقو

 ول امأ» ضرملا يف لاقو «يدنع كلذ تدجول هتمعطأ ول كنإ امأ ءعاج نالف يدبع

 . "”«هدنع ينتدجول هتدع كنأ

 . هيزنتلا (ب) يف فق

 هيوري امنإ خيشلاو :(تعج) هيف سيلو ««ينمعطت ملق كتمعطتسا» : ظفلب )1١079( ملسم هجرخأ قشز



 لحي ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 مهوني ام باوج
 ميسجتلا نم نيمدقلا ثيدح نم

 ميركلا شرعلا نم اتلدت نيتللا '''نيمدقلا ثيدح نم مهوتي نم هب تبجأ اممو
 .ًاريبك ًاولع كلذ نع هللا ىلاعتو ءمهضعب نع ينغلب امك ءيمدآلا يمدقك امهنأ

 رمألا امدق امه مهلك فشكلا لهأ عامجإب انه نيمدقلاب دارملا نأ :باوجلاو

 امهالكو ءيهنلاو رمألا رثأ نم امه نيذلا ءرشلاو ريخلاب ًاضيأ امهنع ربعيو «يهنلاو

 .ةمسجملا همهوت ام فالخ ١ حيحص

 ءةداعلا يف ةفرغلا تحت ملسلاك ءشرعلا تحت يسركلا نأ :كلذ حاضيإو

 «يسركلا يف ىتلا ةمحرلا ىلع هيف ةمحرلا ةبلغل ؛ةملكلا ةيدحأ لحم شرعلاو

 الإ ءاوتسالا ركذ امف [5 :هط] 4( ئوتسأ شرملا لع ُنْحرلا# :ىلاعت هلوق ةنيرقب

 .نمحرلا مسالاب
 نيجوز لك نم ىلاعت قلخيل ؛نيرمأ ىلإ هيف ةملكلا تمسقنا دقف يسركلا امأو

 يمدق نإف «ةوقلاب شرعلا يف تناكف «لعفلاب يسركلا يف ةعيفشلا ترهظف «نينثا

 لهأ :نيمسق ىلإ ةينامحرلا ةملكلا هيف تمسقنا ؛يسركلا ىلإ اتلد امل يهنلاو رمألا

 الو رانلل ءالؤهو يلابأ الو ةنجلل ءالؤه» :مهيف ىلاعت لاقو ءران لهأو ةنج

 ىهتنم وهو «ىرخألا مدقلا ناكم ريغ ناكم يف مدق لك ترقتساف *"”يلابأ
 لقتني رخآ ناكم امهدعب سيلو ءمنهج رخآلاو «ةنجلا امهدحأ يمسف امهرارقتسا

 . هيلإ نيتضبقلا لهأ
 فقت تذعص اذإ اهلك لامعألا مأ لمع ّئسركلا زواجتي لهف :لئاق لاق نإف

 رماوألا تئدُب دقو ءأدب هنم ام ىلإ عجري رمأ لك ةياهن نإ ثيح نم ءهزواجتت ال هيف
 ؟[أ ]١// يسركلا نم يهاونلاو

 تاوامسلا هيسرك عسو لاق .سايع نيا ىلع ًافوقوم )4*١14( ؛ريبكلا# يف يناربطلا هجرخأ )١(
 .ملعأ هللاو «خيشلا هيلإ ريشي ام اذه لعلف ءهشرع ردق رذقي الو نيمدقلا عضوم :لاق «ضرألاو

 *" 4ركضف] ةهدنتسم» يف رازبلاو (486 )١/ :كردتسملا» يق مكاحلا هج رثحأ قفز
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 ال ءالؤه نأل ؛حيحصف رمألاو ىلخلا مَّلاَع لتاقلا اذه دارأ نإ :باوجلاف

 . ًادبأ يسركلا نوذفني
 نم مسقنا فيلكتلا نأ نم .فشكلا لهأ هلاق امل كلذو ءالف فيلكتلا دارأ نإو

 ّنإف ؛ةسماخلا ةبترملا يه ةردسلا َنأ'''[ل] ةردسلا لبق بتارم عبرأ عطقف ؛ةردسلا

 لامعأ تدعص اذإف ءةردس ىلإ يسرك ىلإ شرع ىلإ حول ىلإ ملق نم لزني فيلكتلا
 . ًادبأ ىهتنملا ةردس زواجتت الق ءمهلك مدآ ينب

 نكامأ نم وأ «دحاو لحم نم ةسمخلا ماكحألا تلزن له :لئاق لاق نإف

 ؟ ةفلتخسم

 نم بودنملاو ءملقلا نم بجاولا رهظف .ةفلتخم نكامأ نم تلزت :باوحلاف

 ْنأل ؛ةردسلا نم حابملاو ءيسركلا نم هوركملاو ءشرعلا نم روظحملاو «حوللا

 . سفتلا مسق حابملا

 - موقزلا يهو - اهلوصأ ىلإو ءةداعسلا ملاع سوفن يهتنت ةردسلا هذه ىلإو

 اهتياغ ناك «:ةروكذملا ةسمخلا نيدلا ماكحأ تدعص اذإف ؛ءاقشلا ملاع سوفن يهتنت

 نم نيسمخلاو يناثلا بابلا يف خيشلا هركذ ؛ترهظ هنم يذلا عضوملا ىلا

 .«تاحوتملا»

 ؟ضارعأ اهنأ عم لامعألا دوعص ةيفيك امف :لئاق لاق نإف

 :«تاحوتفلا» نم ةئامثالثو نيعستلاو عباسلا بايلا ىف خيشلا هلاق ام : باوحلاف

 نم جرختف ءاحيبقو ًادسح ؛هلمعو اهلعاف ةلكاش ىلع دعصت مث . ةكئالم روطتت اهنا

 هملق فرط عقيف .اهيف روضحلا حور وه يذلا ءاهبكرم ىلع اهلاحم ىلإ لكيهلا

 . هتياهن لحم ىلإ لصي ىتح :؛هرصب ىهتنم ىلع
 ىلإ رظن ملقملا نم نوكي :«تاحوتفلا» نم نيسمخلاو نماثلا بابلا ىف لاقو

 .اهيف هاري ام بسحب اهدميف .ةبجاولا لامعألا

 ىوتسم هنأل ؛ةمحرلاب الإ اهدمي الف .تاروظحملا ىلإ رظن شرعلا نم نوكيو

 .ةمحرلا ىلإ نيدحوملا ةاصع لام نوكي اذهلو «نامحرلا مسالا

 اهيف ىري ام بسحب اهدميف «ةهوركملا لامعألا ىلإ رظن ىسركلا نم نوكيو

 .ققحملا نم ةدايز ()



 لك ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 ةمظع بسحب مظعت ةمحرلا ذإ ؛شرعلا ةمحر نود يسركلا ةمحر نأ ىفخي الو

 .ةداع هرغصب رغصتو «يبنذلا

 ءمارحلا ةطيح تحت هوركملا نأ امك «ءشرعلا ةطيح تحت يسركلاف

 امدنع [ب /87] ؛!لسغلا يف ءوضولا جاردناك ؛بجاولا ةطيح تحت بحتسملاو

 .ربكألا عم رغصألا ثدحلا فلكملا ىلع عمتجي

 «ىلاعت هللا نذإب هلك ملاعلا تمع هتمحر نأل ؛ةمحر شرعلا ةمحر قوف سيلف

 ةذخاؤم مدع وأ «باذع فيفخت ةمحر امإو .لاهمإ ةمحر امإو «ماود ةمحر امإ

 . ةيلكلاب
 ةمحر هيف ناكو ءانررق امك يهنلاو رمألا زورب لحم ناك امل يسركلا نأ ملعاو

 لصحو ءهوركملا نم هولعف ام عيمج يف هترضح لهأ نع ىلاعت هللا ىفع ءام
 ىهتنا .هلعاف ذخاؤي الو ءهكرات بائيف هكرت يف رجألا

 هتقيقح نإف ؛هقلخ تافص نم ًائيش ىلاعت هللا يف دقتعت نأ كايإو «كلذ ملعاف

 .[أ/ا7] نيملاعلا بر هلت دمحلاو «قئاقحلا رئاسل ةفلاخم ىلاعت



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا ١

 باذع نأ مهوتي نم باوج

 رمألا رخآ يضقنيس هنأو مئاد ريغ رانلا لهأ

 :يسدقلا ثيدحلا يف ملقلل لجو زع هللا لوق نم مهوتي نم هب تبجأ اممو
 هبتك ام ةلمج نم هنأل ينصقني ءاقشلا نأ '”«ةمايقلا موي ىلإ يقلخ يف يملع بتكا»

 طقف ايندلا يف ةعقاولا رومألاب صاخ هبتك ام عيمج :لاق مهوتملا اذه نأك ءملقلا

 هدمآ ىهانتي ال امو ءاهيهانت مدعل ؛اهيف هملع ملقلا بتكي الف ةرخآلا امأو ءاهيهانتل

 .ىهتنا .دوجو ةباتكلاو ءدوجولا هيوحي ال
 مه نيذلا رانلا لهأل رانلا يف دولخلا ديبأت داقتعا ًاعطق بجي هنأ :باوحلاو

 «نوقفانملاو ءهللا ىلع نوربكتملاو «هللاب نوكرشملا :فئاوط عبرأ مهو ءاهلهأ

 ال كلذو .ةعطاقلا صوصنلاب تبث دق امهلهأل نيرادلا يف دولخلا َنإف ؛نولطعملاو
 موي ىلإ يقلخ يف يملع بتكا» :ىلاعت هلوقب تاّيغملا ةباتكلا يف هلوخد يفاني

 يف نيرفاكلا ديلخت هتلمج نم يذلا ءيقلخ يف يملع بتكا دارملا نأل «ةمايقلا

 . انلا

 امأو «ةمايقلا موي ىلإ اهيلع نوزاجي يتلا .مهلاوقأو مهلامعأ بتكا دارملا وأ

 ريظن وهف ءهتياغ بتكتف هريغ امأو ءاآيدبأ هنوكل الإ «ةياغلا هلخدت الف يدبألا ءازجلا

 كقلطأ ال وأ ؛ةنس كتسبح ينالفلا مويلا يف اذك تلعف نإ :همالغل ناسنإلا لوق

 ا

 نم موق طلغ دق :لوقي ىلاعت هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو
 ولو «ةيعطقلا صوصتلا كلذي اوقياضف ءيضقنت ءاقشلا ةدم نإ :اولاقف ةفوصتملا

 ملقلا اهبتك يتلا ؛ماكحألا كلت عباوت نم اهيف رانلا لهأل ديبأتلا اودجول ءاولمأت مهنأ

 ماودلا ىلع نيمزاع رانلا لهأ ناك دقو «ءتمزعو تون امب سفن لك ىزجتل ؛مهيلع

 سابع نبا نع (589/؟) «ةمظعلا# يف خيشلا وبأو )57١/7(. ؛ءريسفت» يف متاح يبأ نبا هجرخأ 1)

 .اقوقوم



 نه ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 ؛باذعلا يف ديبأتلاب ىلاعت هللا مهازاجف ءادبأ ولو ءايحأ اوماد ام مهرفك ىلع

 .لسرلا ةقلاخمو ءرفكلا يف ديبأتلا ىلع مهمزعل

 قلخ مث .«ظوفحملا حوللاو «ىلعألا ملقلا قلخ ىلاعت هللا نأ يخأ اي ملعاو

 ال ظوفحملا حوللا يف امف ءآحول نيتسو ةئامئالثو «ىرخأ ًاملق نيتسو ةينامث هتحت

 .وحملا هلخدي حاولألا هذه يف امو ءوحم هلخدي

 ؟اظوفحم ىلعألا حوللا يمس ملف :ليق نإف

 تايثإلاو وحملا 3 انآو ءوحملا نم هيف ام ظفحل كلذب يمس :باوجلاف

 «©©) بتهحلا وأ :ةدنعو ٌتبْيَو كامي ام هلأ اوخْمي» : ىلاعت هلوقب اهيلإ راشملا يهف

 . ظوفحملا حوللا يأ [”4 :دعرلا]

 ىلع فحصلاو ةيهلإلا بتكلا تلزنت حاولألا هذه نمو :نيدلا يحم خيشلا لاق

 ؛دحاولا عرشلا يف لْخد لب «خسنلا اهلخد كلذلو ءمالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا

 هللا ىلع ليحتسي كلذ نإف 2'”ءاَدّبلا ىلع ال مكحلا ةدم ءاهتنا ةرابع :خسنلا نإف

 اوكرتاف رهشلا ىضم اذإف ءالثم ًارهش اذك اولعفا :هدابعل لوقي ىلاعت هنأكف ؛ىلاعت
 .ةعاطو ًاعمس ءادعسلا :دابعلا [أ /9ا] لاقف ءاذكب اولمعاو «كلذ

 تبثأ ىلعألا ملقلا نأ ملعاف :لاق مث كلذ يف هنع هللا يضر خيشلا لاطأو

 0 ظوفحملا حوللا يفف .تابثإلاو وحملا حاولأ هيوحت امم ؛ءيش لك هحول
 ءاشنإو مكح ٌعوقو هدنع تابثإلا وحمو «تايثإلا تابثإو «حاولألا هذه يف وحملا

 وحملا نع سدقم حول وهف «خسنلاك ىرخأ لوخدو ةفص لاوز وأ «ةليقلاك رخآ رمأ
 ىهتنا . هيلإ ةراشإلا ترم امك

 لامعألاب صاخ وحملا :لوقي ىلاعت هللا همحر يفصرملا ايلع يديس تعمسو

 لامعألا فالخي ؛وحم اهيلإ هجوتي ال تاذلا ذإ ؛تاوذلا نود ءلاوحألاو

 (9«ثيدحلا ةنجلا لهأ لمعب لمعيل مكدحأ نإ» :ثيدح هيلإ راشأ امك «لاوحألاو

 . ىهتنا

 [ب /851 حوللا يف امم ءيشب فشكلا لهأ نم دحأ طاحأ لهف :لئاق لاق نإف

 .هيلع ًايفخ ناك ام - صخشلل يأ - هل رهظي نأ وه :ءادبلا )١(
 .(98ص) هجيرخت مدقت )1١(



 ةيهلإلا تافصلا ىناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا ف

 ظوفحملا حوللا يف تيأر : مهدحأ لوقيف .ءايلوألا نيب روهشم وه امك ؟ظوفحملا

 .اذكو اذك

 نم ةئامو نيعستلاو نماثلا بابلا يف خيشلا هركذ امك معن :باوجلاف

 تايآ نم ظوفحملا حوللا يف ة رطُس ام عيمج نأ يخأ اي ملعا :لاقف ءا'تاحوتفلا»

 .ةيآ اتتامو ءةيآ فلأ نوعستو عستو «ةيآ فلأ اتئام ةيهلإلا بتكلا

 موي ىلإ قلخلاب ةقلعتملا ماكحألا نم حوللا يف هيلع هللا انعلطأ ام اذهو :لاق

 . ةمايقلا

 ةكئالم سأر وه ىلعألا ملقلا نأ ملعا :اهتم رشع ثلاثلا بابلا ىف لاقو

 لك ءانتس نوتسو ةئامثالث هلو ءملقلا نم قتسم وهف حوللا امأو ءريطستلاو نيودتلا

 يف اهلصفيف .ةيلامجإلا ةيهلإلا مولعلا نم افنص نيتسو ةتامثالث نم فرتغي نس
 وه جراخلاف ءاهلثم يف افنص نيتسو ةئامثالثلا ليصفتلا مولع تبرض اذإف ؛حوللا

 ديزت ال .ةصاخ ةمايقلا موي ىلإ قلخلاب ةقلعتملا «ةيهلإلا مولعلا عورف تاهمأ رادقم
 . صقنت الو تاهمألا نم ًادحاو ًاملع

 لك هيف لجو زع هللا ىصحأ يذلا «نيبملا مامإلا مولع ددع امف :لئاق لاق نإق

 ؟ءيش

 ةعستو «عون فلأ ةئام همولع ددع نإ :نيدلا يحم خيشلا هلاق امك باوجلاف

 .صقنت الو ًادحاو املع ديزت ال :عون ةئامتسو ءعون فلأ نورشعو

 ؟ءايبنأي اوسيلو مولعلا هذه ©' ”ءايلوألا اوفرع نيأ نمف :لئاق لاق نإف

 نع ىلاعت هللا فشكيف ءحيحصلا فشكلاب كلذ نوفرعي مهنأ :باوجلاف

 ام عيمج مهدحأ بلق يف مستريف «تارودكلا نم مهنطاب يفصيو «باجحلا مهبولق

 ءامسلا نيب تقلع اذإ «ةركلا ةلوقصملا ةآرملاك ,يلفسلاو يولعلا دوجونا نم هلباقي

 يكحي رصبلا حيحص ريصيو «تسلا تاهجلا نم اهلياق املك يكحن ؛ضرألاو

 . ليصفتلا ىلع هلك دوجولا

 مكيأ :هباحصأل لوقي هنع هللا يضر يسرملا سابعلا وبأ خيشلا ناك انه نمو

 وه امك ةفيعض ةغل يهو «ثيغاربلا يئولكأ ةغل ىلع وهو «نيتخسنلا يف اذك (ءايلوألا اوفرع) :هلوف )١(
 .فورعم



 ١ ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 ءدوع نم تجرخ ةرمث وأ قرو وأ ءمحر يف تلزن ةفطن لك ىلع ىلاعت هللا هعلطأ

 ةبوجحم بولق ىلع اوكيا :لوقيف «يردن ال :نولوقيف ؟ضرألا نم جرخ تاين وأ
 . توكلملاو كلملا نع

 اذك ظوفحملا حوللا يف تيأر :لوقي ''”يبابنألا ليعامسإ يديس ناك دقو

 يتفملا اذه نأ هتيأر اممو :لاقف ء[أ /5] هلتقب ةيكلاملا ءاملعلا يضعب ىتفأف ءاذكو

 .تارفلا رحب يف قرغف ءاقيرغ تومي

 نآلا يقح يف ةكئالملا هبتكت ام فرعأ انأ :لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ ناكو

 ًاطابترا يلفسلاو يولعلا ملاعلا نيب نأل :لاقف ؟فيك هل تلقف .ةيوامسلا حاولألا يف

 .هلوقي وأ يلفسلاو يولعلا ملاعلا هلعفي املك بتكت حاولألا مالقأو ء ةدتمم قئاقرب

 وأ ءهلوقي لوق وأ ءهلعفي لعف لكف ءمهدحأ لاب ىلع رطخي املك :نولوقي كلذكو

 .تقولا كلذ هقح يف ةكئالملا هبتكت يذلا وهف هيلع رضي مث هل رطخي رطاخ

 . ىهتنا

 جورع ةيفيكو ءضرألا ىلإ ءامسلا نم رمألا لزنت ةيفيك ىلع مالكلا انطسب دقو

 باتك يف ءملقلاو حوللا قلخ ثحبم يف .يهنلاو رمألاب مهطوبهو «ةكئالملا

 قرخي دق ىلاعت هللا نأ دقتعاو .هعجارف «رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا»

 . ضرألاو تاوامسلا توكلم ىريف ءهئايلوأ ضعبل ةداعلا

 نم هيلإ قرطتي امل ًادس ؛ءايبنألا ريغل كلذ عوقو ءاملعلا ضعب عنم امنإو
 ءمهدحأ ىلع ناطيشلا سبل امبرق ؛مهتمصع مدع عم .كلذ لثم يف ءايلوألا قيدصت

 .ةعيرشلا هب تءاجام فلاخي انيش هيف هل رطسو ءاظوفحم احول كلذ هل لثمو
 هب ىتأ ءيش لكف ءعرشلا نازيمل عجرملا نكلو «نيدلا يف داسف كلذب لصحيف

 ريغل ةمصعلا انزوج نإو «هانددر كلذ فلاخي املكو .هانلبق عرشلل قفاوم يلولا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ءاملعلا لعف ام معتف «ءايبنألا



 ةيهلإلا تافصلا ىناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا نم

 مهنوتي ام باوج

 لزألا يف ءايشألا هللا ةبانك نم

 نامز يف كلذ نأ :لزألا يف ًائيش ىلاعت هللا ةباتك نم مهوتي نم هب تيجأ اممو

 . قلخلا ةباتكك ةباتكلا ىلع قباس ؛قولخم

 ؛تقلطأ ثيح العو لج قحلا ةباتك نأ داقتعا ًامزج بجي هنأ :باوجلاو

 امف ءهل حاتتفا ال يذلا .يهلإلا ملعلا يف بوتكملا كلذب ملعلا قلعت اهب دارملاق

 . ةباتكلا ثيح نم ال ءمهدوجو ثيح نم هدابع لقعتيل الإ ةباتكلا ىلاعت هللا ركذ

 ؟هب دارملا ام لزألا نع هنع هللا [ب /85] يضر نيدلا يحم خيشلا لثْس دقو

 نم قلخلا هجارخإ نيبو ىلاعت هتينادحو نيب سيل ذإ ؛مدقلا هب دارملا :لاقف

 يذلا نامزلا وهف لوقعملا نامزلا امآو :لقعتي ال نامز كلذو «''”دوجولا ىلإ مدعلا

 وهو .يفاضإلا مدعلا نم مهزريأ يأ ءقلخلا نم '”هاري ام هيف هللا قلخو ءدتما

 دوجوب الإ لقعتي ال نامزلا ذإ ؛مدآ ينب ىلع لوألا دهعلا هيف ىلاعت هللا ذخأ يذلا

 . مهفاف انل لقع ال مدآ لبقو ءمدآ دوجوي طورشم هدوجوو :؛لقعلا

 ؛"'هديب ةاروتلا بتك ىلاعت هللا نأ ؛حيحصلا» يف درو دق :لئاق لاق نإف

 نم وه يذلا رييغتلاو ليدبتلا اهيف عقو فيكف ةميدق تناك اذإو «ةميدق ىلاعت هتباتكو
 ؟تاثدحملا ةمالع

 دلو دمحم ةلاسرب ًامالعإ اهيف نإف ؛تريغت ام اهسفن يف ةاروتلا نأ :باوجلاف

 ءاهايإ مهتباتك امنإو لك هعرش تابثإب مالعإلا هنمض يفف ؛كلذك ناك ثيحو

 مكحب ىلاعت هللا مالك ىلإ كلذ لثم بسنف «رييغتلا هقحل يذلا وه اهب مهظفلتو

 « توثلتب ْمْهَو ُهوُلَمَع اَم ٍدْنَي ني ُةَتوَُرَحُمل :ىلاعت لاق ء[أ //5] ةقيقحلا ال زاجملا
 .[ال6 :ةرقبلا]

 .ملعأ هللاو ءأطقس اهيف لعلو «نيتخسنلا يف ةرابعلا اذكه )١(

 .(ىرُي) :اهلعلو ءنيتخسنلا يف اذكه (؟)

 .(5185) ملسم هجرخأ (؟)



 ل ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 هنع ةمجرتلا يف اودبأ مهنكلو ءمهدنع لوقعم ىلاعت هللا مالك نأ نوملعي مهف

 دنع الإ اوفرح ام مهنإف ؛مهيلع لزنملا مهقحصم يفو «مهرودص يف ام فالخ

 مهدعب مهئاملعلو مهل ىقبيل ؛هيلع وه ام ىلع لصألا اوقبأو ءلصألا نم مهخسن
 . ُملعلا

 امو «هيديب ىلاعت هللا هقلخ دق «مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ نإ :لئاق لاق نإف

 امه نيذللا «نيديلا نم ديلا ةبتر نيأو «ةرجشلا نم ًايسان لكأ نيح رييغتلا نم هظفح

 ؟هب ءانتعالا ةدش نع ةيانك

 هلل ًامكُح هنوك ثيح نم الإ ءرييغتلا نم مصُع ام ىلاعت هللا مالك نأ :باوجلاف

 .رييغت هقحلي ال ميدقلاو «ةميدق ىلاعت هماكحأ نأ مولعمو ءلجو زع

 رييغتلا نم هظفحي مل كلذلف .«لجو زع هللا ماكحأ نم وه سيلف مدآ امأو

 . كلذك هنم رهظ ام روهظل مظعألا لحملا وه لب ءهيف رادقألا نايرجب «يروُصلا

 رثكأ هب ءانتعالا ةدش ىلإ ةراشإ ؛نيديلاب مدآ قلخ نإ :متلق اذإ :لئاق لاق نإف

 ىلاعت هنإ ثيح نم «مدآ نم اهل ىلاعت قحلا نم ةانتعا دشأ ماعنألا ًاذإف «هريغ نم

 7١[. :سي] هامكصتأ ايل ْتَِع انتل :ىلاعت هلوقب يديألا اهقلخ يف عمج
 ؛'![ماعنألا ىلع] يديألا هجوت نم ىوقأ مدآ ىلع نيديلا هجوت نأ :باوجلاف

 لصوي ال هنإ ثيح نم ؛نيكمتلاو ةوقلا اهلف «عمجلاو درفملا نيب خزرب ةينثتلا نأل
 .اهيلإ الإ درفملا نع لقتني الو ءاهب الإ عمجلا ةبترم ىلإ

 ؛يديألاو نيديلاب هيلع كلذ ضقتني ؛ةردقلاب ديلا رسف نم لك نأ ًاضيأ ملعف
 .عمجت الو «ىنثت ال ىلاعت هللا ةردق نإف

 لقعتي ال رهدلا نأ مولعمو ءرهدلاب هسفن ىلاعت قحلا ىمس ملف :لئاق لاق نإف

 ؟نامز هنأ الإ

 «ًةقيقح رخآلاو لوألا امه نيذللا «دبألاو لزألا انه هب دارملا نأ :باوجلاف

 مكحت ةيلوأب ال نكلو ءلوألاب هسفن ىمس هنإف ؛كش الب ىلاعت هللا توعن نم امهو

 ول ذإ !كش الي قحلا قح يف فتنم كلذ نإف ؛مدعلاب ةقوبسملا تايلوألاك ؛هيلع

 .ققحملا ةدايز نم )١(



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا ا

 نع ةرابع :رخآلا ذإ .ءرخآلاب هسفن فصي مل ؛تاقولخملا ةيلوأك ىلاعت هتيلوأ تناك

 :اهلك ةثذحيملا تادوجوملا ءاهتلا دعي ىلاعت هدوَجو

 رفك امف .لوآلا همسا يف انلق ام ريظن ؛هيلع مكحت ةيرخآب ال رخآ ىلاعت وهف

 هللا نامز يف هل ةقيقح ال يذلا ءيكلفلا نامزلا وه رهدلا نأ مهنظ نم الإ ةيرهدلا

 الو ءاورفك ام رخآلاو لوألا هنأ رهدلا يف اودقتعا مهنأ ولو «لقعي ال يذلا ءىلاعت

 ًاقلطم قحلا قح يف نامزلا ظفل نم بره مهضعب نأ ىلع ؛ةذخاؤم مهيلع تهجوت

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «سيفن هنإف كلذ ملعاق ءقلعتي مث ولو



 اا ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيقدكلا دعاوقلا

 مهوني نم باوج

 ةيهلإلا ةردقلا لاوحأ نم ءيش لوق يف

 «ةيهلإلا ةردقلا لاوحأ نم ءيش لوق يف هلقع مهوتي نم هب ثيجأ اممو

 عسوي نأ ريغ نم «ةربإ مرخ نم ًالثم ضرألاو تاوامسلا ىلاعت قحلا لاخدإك
 .مرخلا كلذ

 يف كش نمو ءريدق ءيش لك ىلع ىلاعت هللا نأ يأ اي ملعا :''”[باوجلاو]
 ىلع دهعلا ذخأ عوقو [أ/95] ةلزتعملا لوقع تدعبتسا املو ءرفك ةيهلإلا ةردقلا

 «لقعلا مهميكحتل .؛دهعلا اذه اوركنأ ؛مدآ [ب/45] رهظ يف مهو ءمدآ ينب

 . عرشلا ىلع هميدقتو

 مهضعب ذخأ هنأ - هرهظ يف مهو - مدآ ينب ىلع دهعلا دخأ ىنعم نأ اومعزو

 قاثيم الو .دهع كانه سيلو «.ةمايقلا موي ىلإ ايندلا يف لسانتلاب ؛ىضعب روهظ نم
 لالدتساو «رظنلاو لقعلا لامكتساو :لسرلا لاسرإ قاثيملاو دهعلا امنإو «ةقيقح

 .دهعلا ىلإ باطخلا هيجوت
 ىلع ينبم رشنلاو رشحلا تابثإ يف داقتعالا مظعمو «كلذ ةلزتعملل حصي فيكو

 اذه لئاسم يضومغ نم ًارارف الإ .كلذ اوركنأ ام مهنأ يل رهظي يذلاف ؟ةلأسملا هذه

 . مهدنع لهس رمأ سانلا بلاغ دنع لهجلاب ىضرلاو ؛هيناعم ةقدو «ثحبملا

 ٌرهِروهْظ نم َمَداَع قب ْنِم َكْيَر َّذْحَأ ْدِإَو# :ىلاعت هلوق يف ءاملعلا ركذ دقو

 عم كيلع اهدرون نحنو ءًالاؤس رشع ينثا ةيآلا .[177 :فارعألا] «مهنيِرُد

 .هب ىلاعت هللا حتف امب اهنع باوجلا
 ؟دهعلا اذه ىلاعت هللا ذخأ عضوم نيأ :لوألا

 هلاق ءةفرع بناجب داو وهو «نامعن نطبب كلذ ذخأ ىلاعت هللا نأ :باوجلاو
. 457 

 . هريغو سابع نيا

 )١( ةدايز ئه المحقق 

 متاح ( يبأ نباو رذدنملا نباو ديمح نب دبع جرخأ : (5949 /7) ؛روثنملا ردلا» يف يطويسلا لاق قفز <



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحصضوملا ةيفشكلا دعاوقلا ام

 مدآ طبه يذلا عضوملا وهو ءدنهلا ضرأ نم 1 هذنأ : مهضعب لاكو

 . ةنجلا نم هيف

 .فئاطلاو ةكم نيب دهعلا ذخأ ناك :؟'”يبلكلا لاقو

 .ةنجلا يف دهعلا ذخأ ناك :هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لاقو

 ذخأي داقتعالا ةحص دعي ناكملاب لهجلا انرضي الو ءةلمتحم رومألا هذه لكو

 .دهعلا

 ؟هرهظ نم مهجر ختسا فيك : ىناثلا

 هلم هتيرذ جرخأو ءمدآ رهظ حسم ىلاعت هللا نأ :حيحصلا ىف امك باوحلاو

 جل ع
 . رذلا ةئيهك ؛مهلك

 ضعب نم مهجرختسا وأ «هنم هجرختساو هرهظ قش له سانلا فلتخا مث

 ماسم نم مهجرختسا هنإ :ليق امك برقألاو ءديعب نيهجولا الكو «هسأر بوقت

 يف طايخلا مس لثم ءمس :اهل لاقي «ةقيقد ةيقث ةرعش لك تحت ْذِإ ؛هرهظ تارعش

 بصتنملا قرعلا نم جرحت امك ءاهنم ةريغصلا ةرذلا جرختف .ةعسلا ىف هل ءذوفنلا

 امك ءمدآ رهظ نم اهجارخإ داقتعا بجيف . لقعلا يف ديعي ريغ اذهو «تاييصلاو

 ال ذإ ؛«ةسامملا هجو ىلع مدآ رهظ حسم ىلاعت هللا نأ داقتعا زوجي الو هللا ءاش

 ناسلب هوباجأ مأ ءالقع ءايحأ اوناك له ؟ىليي ىلاعت هوباجأ فيك :ثلاثلا

 ؟لاحلا

 لقعلا يف ليحتسي ال ذإ ؛ءالقع ءايحأ مهو «قطنلاب هوباجأ مهنأ :باوجلاو

 ةفرع بناج ىلإ داو - نامعن نطبب وهو مدأ رهظ هللا حسم :لاق :ةئآلا يف سابع نيا نع خيشلا وبأو 2-

 ,اهقلاخس وه ةمسن لك هتم جرخأف -

 اهضرعو ًاخسرق نونامث اهلوط دنهلا دالب ىصقأب دتكره رحب يف ةميظع ةريزج يه :بيدنرس )١(
 .(؟515/) «نادليلا مجعم» .بابعألا رحبو .دنكره رحب ىلإ عرش ةريزج يهو «كلذك

 ريسفتلاب ملاع ةيوار ةباسن رضنلا وبأ يبلكلا ثراحلا نبا ورمع نب رشب نب بئاسلا نب دمحم (؟)

 :هتافلؤم نم ثعشألا نبا عم مجامجلا ريد ةعقو دهشو ةفوكلاب يفوتو دلو ؛برعلا مايأو رابخألاو
 .(ه147) ةنس يفوت ««مانصألا» باتكو «ميركلا نآرقلل ريسفت»

 ,(1737/5) ًاضيأ هريسفت يف متاح نباو ع(5١١ /9) هريسفت يف هدنسب يناربطلا هجرخأ 7(6)



 او ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 ىلاعت هتردق راحب نإف رس وم واو لقعلاو ةايحلا مهيطعي ىلاعت هللا نأ

 هللا ىلإ اهفيك ملع لكنو هزاوجلا تبثي نأ ةلأسم لك يف انعسو ةياغو ءةعساو

 . ىلاعت

 ؟نيرخآ درو ًاموق ىلاعت لبق ملف «ىلب :عيمجلا لاق اذإف : عبارلا

 ءةبيهلاب راقكلل ىلجت ىلاعت هللا نأ :يذمرتلا ميكحلا هلاق امك باوجلاو

 ىلجتو .نيقفانملا ناميإك ؛مهناميإ مهعفني نكي ملف ءهنم ةفاخم ىلب :اولاقف
 . مهناميإ مهعفنق «نيراتخم نيعيطم ىلب :اولاقف ةمحرلاب نينمؤملل

 :لامشلا باحصأ لوق نأ يدنع حيحصلا :ينيوزقلا رهاط وبأ خيشلا لاقو

 ملو «مهيّبرم نع مهلأس ىلاعت هللا نأ كلذو [أ1/9ا] «ءلاؤسلا قفَو ىلع ناك «ىلب

 قيلختلا ةلاح يف اوناك امنإو «فيلكت نامز يف ٍذئموي اونوكي ملو ءمههلإ نع مهلأسي

 ؛ىلب :اولاقف [ : فارعألا] «َُيَر مري ُتَسلَأ# :مهل لاقف ةرطفلا يهو ءةيبرتلاو

 ىلع كلف يل ارنا ءمهل ةدوهشم تناك كاذ ذإ مهتيبرت نأل

 هملع قباس يف ىلاعت هللا ىضق ام روهظو .فيلكتلا نامز ىلإ اوهتنا امل مث

 هّرارقإ ةيهلإلا هلوبق يف هداقتعا قفاو نم مهنم ناك «ةواقشلاو ةداعسلا نم هدحأ لكل

 :مهلك اولاقل ؛دحاوب تسلآ :مهل لاق ناك ىلاعت هنأ ولو «فلاخ نم مهئمو ءلوألا

 جاجتحالا ةروص تاوف نم هيف ام ىفخي الو لمأتيلف «دحأ هب كرشي ملو ءمعن

 .ًابيرق يتأيس امك ؛تايآلاب
 ؟مويلا هركذتن ال ءيش يألف ءاذه لثم قائيمو دهع انل قبس اذإ :سماخلا

 تريغتو «ءتضقنا دق ةينبلا كلت نأل ؛دهعلا اذه ركذتن مل امنإ اننأ :باوجلاو

 تلاحتسا مث «تاهمألا ماحرأو .ءابآلا بالصأ يق اهيلع نامزلا رورمي اهلاوحأ

 هلك اذهو «مظعلاو محللاو ةغضملاو ةقلعلا نم ؛اهيلع ةدراولا راوطألا يف اهفيرصت

 . نايسنلا بجوي امم
 يذلا دهعلا ركذتأل ينإ :لوقي هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع مامإلا ناكو

 هنأب دازو «ىلاعت هللا همحر هللا دبع نب لهس لوقي ناك كلذكو ءيبر يلإ دهع

 اولصو ىتح بالصألا يف مهيبري لزي مل هنأو «مويلا كلذ نم هتذمالت فرعي
0 

 )١( هللاب فراعلا اذه ىلع ًاسوسدم الإ اذه نظآ ال .



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا لالا

 وه اذهف ءانل ةركذتو ءانيلع ةجحلل ًامازلإ انم قاثيملا ذخأ هنأب ىلاعت ريخأ امنإو

 .دهعلا ركذ ةدتاف [بر/41/]

 ؟ال مأ ناسنإلا ةروصب ةروصتم ةارذلا كلت تناك له :سداسلا

 جايتحالا مدع لوقعلا نم برقألا نأ الإ ءليلد كلذ يف انغلبي مل :باوجلاو

 نايضتقي لب «ةروصلا ىلإ نارقتفي ال قطنلاو عمسلا ذإ ؛ناسنإلا ةروصب اهنوك ىل

 «قطنملاو عمسلا اهب قلعتي نأ زاج يقرون دلع انزل 0

 «طرشب تسيل اندنع ةينبلا ذإ ؛ناسنإلا ةروصب ديقتت ال كلذ ىلع ةردقلا تناك نإو

 هلوقل ؛ناسنإلا ةروصب نيروصتم اونوكي نأ لمتحيو رمل اهطرتشا امنإو
 عقي ةيرذلا ظفلو ء«مهتاّرذ لقي ملو ١775[ :فارعألا] #مُييِرَذ رهروهظ ني :ىلاعت

 . نيروصملا ىلع
 نم اهجورخ لبقأ «ةيرذلا نم يتلا تارذلاب حاورألا تقلعت ىتم :عباسلا

 ؟اهجورخ دعب مأ .هرهظ
 مهامس هنأل ؛ءايحأ مهجرختسا ىلاعت هنأ رهاظلا نإ :مهضعب لاق :باوجلاو

 نوحشمْلا كلُمْلا ىف ْمجتيِرُد الح انآ ل ةياَءو# :ىلاعت هلوقل ءءايحألا مه ةيرذلاو «ةيرذ

 رهظ تاملظ يف مهو «مهيف حاورألا قلخ ىلاعت هللا نأ لمتحيف 14١ :سي] ©

 ترج اذكه ءضرألا نوطب تاملظ يف مهو .ىرخأ ةرم اهلخدأ مث «مهيبأ

 .اقلخ كلذ يمسف ءهللا ةنس

 نأب [88 :نارمع لآ] 4ةّيَرَم َكنُدَل ني يل ْبَه بر :ىلاعت هلوق دري الو لاق
 . لمأتيلف ءايحأ هدصق

 ؟مهنم قاثيملا ذخأ نم ةمكحلا ام :نماثلا

 فوي مل نم ىلع ةجحلا هللا ةماقإ كلذ يف ةمكحلا نأ [أ//8] :باوجلاو

 ةنسلأ ىلع فيلكتلا مايأ كلذ ريظن عقو امكو ءهيلإ ةراشإلا تمدقت امك .دهعلا كلذب

 . ىلاعت هللا ىلإ ةاعدلا رئاسو «لسرلا

 هيلإ مهداعأ مث «مهحاورأ درتسا ' 'وث ايحأ مدآ رهظ ىلإ مهداعأ له مقا

 .اتاومأ

 .(ب) نم ةطقاس (مث) :هلوق )١(



 18 ةيهلإلا تافصلا يئاعمل ةحضوملا ةيقشكلا دعاوقلا

 ام ىلع ًاسايق ؛مهحاورأ ضيق هرهظ ىلإ مهدر امل هنأ رهاظلا نأ :باوجلاو

 .اهيف مهديعيو ؛مهحاورأ ضبق هنإف .توملا دعب ضرألا ىلإ مهدر اذإ مهب هلعفي
 ؟هرهظ ىلإ تارذلا در دعب حاورألا تعجر نيأ :رشاعلا

 نم رثكأب يدنع ىلقعلا رظنلا اهيلإ قرطتي ال ءةضماغ ةلأسم هذه نأ :باوجلاو

 مدعب باوجلا يف يتأيس امك «تارذلا لثم نم هيلع تناك امل تعجر :لاقي نأ

 . عضوملا اذهب هقحليلف ءائيش كلذ يف ىأر نمف

 © مُكيِرَد رهروهل نم مَداَع وب نم كير َّذَحُأ ٌدِإَو# :هلوق :رشع يداحلا

 . مدآ رهظ نم تذخأ ةيرذلا نإ :نولوقي سانلاو ١77[ :فارعألا]

 نم هينب ينب جرخأ مث ءهبلصل هينب مدأ رهظ نم جرخأ ىلاعت هللا نأ :باوجلاو

 نم ذإ «َمَداَء َقَبأ8 :هلوقب ءمدآ نم مدآ ينب جارخإ ركذ نع «ىنغتساف هينب روهظ

 .هيني الإ نوجرخي ال هينب نأ مولعملا

 مث «ةقرخ يف ةفدصلا عدوأ مث ءةفدص يف ةرهوج عدوأ نم لاثم كلذ لاثمو

 يف جردلا عدوأ مث ء«جرد يف ةقحلا عدوأ مث ءةقح يف ةرهوجلا عم ةقرخلا عدوأ

 مث « صعب نم اهضعب ءايشألا كلت هنم جرخأف .قودنصلا يف هدي لخدأ مث «قودنص

 .هيف ضقانت ال اذهف .قودنصلا نم عيمجلا جرخأ

 ؟قاثيملاو دهعلا باتك عدوأ ناكم يأ يف :رشع يناثلا

 رجحلل نأو ءدوسألا رجحلا نطاب يف عدوأ هنأ ثيدحلا يف ءاج دق :باوجلاو

  "”ًناسلو ًامفو نيئيع دوسألا

 . لقعلا يف روصتم ريغ اذه :لئاق لاق نإف

 هانعم درو ءهب ناميإلا هيف انيفكي هروصت لقعلا ىلع رسع ام لك نأ :باوجلاف
 ام :ةئامثالثو رشع سماخلا بابلا يف نيدلا يحم خيشلا ركذ دقو :«ىلاعت هللا ىلإ

 جرخ» :ةيِي هللا لوسر نأ هريغو يذمرتلا هاورام وهو «كلذ لثمب ناميإلا ديؤي

 لاقف .باتك ىلع دي لكب ضباق وهو ءنايوطم ناباتك هدي ىفو ءهباحصأ ىلع موي

 ىنميلا هدي يف يذلا باتكلا يف نأ مهربخأف ؟ناباتكلا ناذه ام نو ردتأ : هبياحصأل

 يذلا نأو «ةمايقلا موي ىلإ مهرئاشعو مهلئابقو ؟مهئابآ ءامسأو ءةنجلا لهأ ةامسأ

 )١( «روخملا ردلا» رظتا )7/ 2503



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا ا

 موي ىلإ مهرئاشعو مهلئابقو مهئابآ ءامسأو ءرانلا لهأ ًءامسأ هيف ىرسيلا هدي يف

 . ثيدحلا ىهتنا .77«ةمايقلا
 نيذه يف هيلع يه ام ىلع ءامسألا هذه بتكي نأ دارأ ناسنإلا نأ ولف

 نم ىلاعت [ب /84] هللا ةباتك فرعت انه نمو ءايندلا قرو كلذب ماق امل «نيباتكلا

 . نيقولخملا ةباتك

 ؛هاندهاشو هانقذ دقو ءبيجع بيرغ ملع اذهو :نيدلا يحم خيشلا لاق

 نم ةقرو كل تلزن له :ناسنإ هل لاقف «تيبلاب ًافئاط ناك ًاريقف نأ يكحو [أ 3

 :نورضاحلا هل لاقف ؟قاروأ سانلل لزني لهو ال :لاقف ؟رانلا نم كقتعب ءامسلا

 تلزنف ءرانلا نم ةءارب هل لزني نأ هللا لأسيو «فوطي لازي الف ءنوحزمي مهو معن
 سانلا علطأو اهب حرفف ءرانلا نم هقتع بوتكم اهيف «نازيملا ةيحان نم ةقرو هيلع
 :ريغتت ال ءءاوسلا ىلع ةيحان لك ىلع أرقت اهنأ «ةباتكلا كلت نآش نم ناكو ءاهيلع

 الب هبر دنع نم كلذ نأ سانلا ملعف «ءاهبالقتال ةباتكلا تبلقنا ةقرولا تبلق املك

 ةمايقلا نأك ؛مانملا يف تأر ةأرما نأ اننامز يف قفتاو :نيدلا يحم خيشلا لاق

 يف اهتكسمف «رانلا نم اهقتع بوتكم اهيف «ةرجش نم ةقرو هللا اهاطعأو .تماق دق

 اهدي حتف ىلع اوردقي ملف ءاهيلع اهدي تضبقنا دق ةقرولاو تظقيتسا مث ءاهدي

 : ىلاعت هللا عم كبلقب يونا :اهل تلق نأ ىلاعت هللا ينمهلأف «يلإ اهولسرأف «ةليحب

 ءاهتعلتباف كلذ تونو ءاهمف ىلإ اهدي تبرقف «كفك حتف اذإ ةقرولا يعلتبت كنأ

 . ىهتنا .ًادحأ اهيلع علطت ال اهنأ اهنم دارأ ىلاعت هللا نأل كلذو

 بر هلل دمحلاو ءريدق ءيش لك ىلع هللا نأب نمآو .يخأ اي كلذ ملعاف

 . نيملاعلا

 بيرغ نسح ثيدع اذهو :هرخآ يف لافو ء(41١5) يذدمرتلاو ء(151//؟) دمحأ هجرخأ قلل

 ٠ نسح ةداتسإ :؟يرايلا حتف» يف ظفاحلا لاق . حيحص



 18 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 ةأشنلا نأ مهوت نم باوج
 دحاو ببس نع الإ نوكت ال ةيناسنإلا

 يطعت ءقئاقحلا وأ ةيهلإلا ةوقلا نأ مهوتي يذلا لقعلا فيعض هب تبجأ اممو

 .ةأشنلا هذه هتاذب يطعي ءدحاو بيس نع الإ نوكت ال ةيناسنإلا ةأشنلا هذه نأ

 :ىلاعت هلوقب اهبحاص هجو يف ةهبشلا هذه در دق ىلاعت هللا نأ :باوجلاو

 .[54 :نارمع لآ] باث ني ُمعَلَع مدا ٍِلَكَمَك ولأ َدنِع ئَسِع ّلَثَم ّإ»
 موسجلا ءادتبا نأ :هنع هللا يضر نيدلا يحم خيشلا هلاق امك كلذ حاضيإو

 هذه نم مسج لكو «مدآ ونبو :ىسيعو ءءاوحو ءمدآ :عاونأ ةعبرأ ىلع ةيناسنإلا
 فيعض مهوتي الثل ؛ةروصلا يف عامتجالاو :ةيببسلا يف رخآلا ةأشن فلاخي ةعبرألا

 .دحاو ببسب تدجو اهلك موسجلا نأ لقعلا

 ءءاوح مسج هب رهظي مل قيرطي مدآ يف يناسنإلا أشنلا اذه هللا رهظأ كلذلف

 مل قيرطب مدآ دلو مسج رهظأو «مدآ دلو مسج هب رهظي مل قيرطب ءاوح مسج رهظأو

 . مالسلا هيلع ىسيع مسج هب رهظي
 ابكي # :ىلاعت هلوق يهو ءنآرقلا نم ةيآ يف عاونألا هذه ىلاعت هللا عمج دقو

 مدآ ديري «ُدَتقَلَمال :هلوقف «ةيآلا ١١[ :تارجحلا] 4ٌّقَنأَو ِركَذ ني وتقل اَنِإ سال

 نم عومجملا نمو ءىسيع ديري «ّقنأول .ءاوح ديري 4 نَي# ءسانلا عيمجو
 لصفو .ملكلا عماوج نم ةيآلا هذهف ءمدآ ينب ديري «حاكنلا قيرطب ًاعم ىئنأو ركذ
 . ىهتنا . باطخلا

 ءىلاعت قحلا صئاصخ نم كلذ مأ ؟دلوي مل هنوكب مدآ فصوي لهف :ليق نإف

 .ةدالولاك هتروص روهظو ءهمأ نطب يف هنيوكتك بارت نم هقلخ نوكيو
 مل ىلاعت هنأ ىفن ام ىلاعت هللا نأل ؛دلوي مل هنوكب فصوي ءمعن :باوجلاف

 لوقي يتلا [أ ]5١/ ةقيعضلا لوقعلاك ؛ سيلبإ اهب بعلي يتلا لوقعلل ًالزنت الإ «دلوي
 هيلع مدآف الإو ؟هللا قلخ نم :اهل لوقي ىتح اذك '''قلخ نم ؟اذك قلخ نم :اهل
 . مهقاق ءدلوي مل مالسلاو ةالصلا

 .(ب) نم اهتبثأو (أ) نم تطقس ءقلخ :هلوق قف
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 ؟ريصقلا مدآ علض نم ةقولخم ءاوح تناك ءيش يألف :لئاق لاق نإف

 اهروصقل ةراشإ ؛ريصقلا مدآ علض نم ءاوح جرختسا امنإ ىلاعت هنأ :باوجلاق

 .ادبأ هب قحلت امف «لجرلا ةجرد نع

 يف لعف امك ؛هعلض نم مهلك مدآ دالوأ قلخ ىلاعت نكي ْمَل َمِلق :ليق نإف
 ؟حاكن ىلإ سانلا جوحي ملو ؛ءاوح

 يف ةوهش دوجو مدع نم ؛ىلاعت هملع يف قبس امل كلذ لعف امنإ :باوجلاف

 .لسانت دوجولا يف ناك ام ءاوح الولو ءاهيلإ ليمي ةجوز دوجوب الإ ءمدآ مسج
 ؟هريغ نود علضلا نم ءاوح ةديسلا قلخ صيصخت ةمكح امف :ليق نإف

 يف امل ؛اهجوزو اهدلو ىلع ونحت ريصت اهنوك كلذ يف ةمكحلا :باوجلاف

 ؛هسفن ىلع ونح وه امتإ «ةأرملا ىلع لجرلا ونح ناك كلذلو ءءانحنالا نم علضلا

 نم تقلخ اهنوكل امنإق ؛لجرلا ىلع ةأرملا وئح اًمأو ءهنم ءزج ةقيقحلا ىف اهنأل

 . فاطعنالاو ءانحنالا هنأش نم نقلا ملل

 مدآ نم عضوملا كلذ ىلاعت هللا رّمع ؛مدآ علض نم تجرخ امل ءاوح نإ مث

 ّنح ؛ءاوهلاب ىلاعت هللا هرّمع اًملف .ءالخ دوجولا يف ىقبي ال ىتح كلذو ءةوهشلاب

 يذلا اهنطوم هتوكل ؛هيلإ ىرخألا ءاوح تنح امكو ءّرم امك هسفن ىلإ هئينح اهيلإ

 .[ب /485] هيف تأشن

 لجرلا بح ناك كلذلو «هسفن بح مدآ بحو «نطوملا بح ءاوح بح ناكقف

 هتيطعأ امل ىفخي هنإف ءاهجوزل ةأرملا بح فالخب ءهنيع تناك ذإ رهظي ةأرملل

 ال نطوملا ذإ ؛ءافخإلا ىلع كلذي تيوقف ؛ءايحلاب اهثع ريعملا ءةوقلا نم ةأرملا

 ام عيمج علضلا كلذ يف روص دق «ىلاعت قحلا ناك نإو ءاهب مدآ داحتا اهب دحتي

 ةأشتك هتروص يف مدآ ءشن نإف ءعضولا فالتخا ىلع مدآ مسج يف هقلخو ءهروص

 راجنلا ءشنك ناكف ءاوح مسج ءشن اَمأو «خبطلاو نيطلا نم هئشني اميف يروخافلا

 .بشخلا يف روصلا نم هتحني اميف

 نم اهيف خفن ؛اهاوسو اهتروص ماقأو «علضلا يف اهتحن امل ىلاعت هنإ مث
 وه يذلا .«تابنإلاو ثرحلاو ةعارزلل الحم اهلعجيل ؛ ىثنأ ةقطان ةيح تماقف ءهحور

  لسانتلا
 اس



 مه ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 ىلاعت هللا نم ًاحور مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ةيمست ببس امف :تلق نإف
 .هريدقتو هقلخ نم يأ ؛ىلاعت هللا نم اهلك قلخلا حاورأ نأ عم ؟هريغ نود

 قلخ امل ىلاعت هللا نأ :ينيوزقلا رهاط وبأ خيشلا هلاق امك :باوجلاف

 ؛داسجألا قلخ امل مث «هملع نونكم يف اهأبخ .ماع يفلأب داسجألا لبق حاورألا

 ءاهتواقش وأ اهتداعسل ةلكاشم «هبيغ يف اهأبخ ناك يتلا حورلا ةرذ لك يف لخدأ

 جوال َّقَلَخط :ىلاعتو هناحبس لاق امك ءاهجاوزأل ًاجاوزأ تارذلا كلت تناكف
 دارأ امل ىلاعت هللا نإ مث ءاهلكاشي امب ةنورقم اهقلخ :يأ [؟* :سي] اهلك

 ققَو ىلع «تارذلا كلت ىلع اهنكامأ نم حاورألا هتردقب طبهأ ؛مهنم قاثيملا ذخأ

 [1/41] ؛قاثيملا مهنم ذخأ امل ىلاعتو هناحبس هنإ مث «ىلاعت هتمكحو هملع

 ىلإ توكلملل اهيف ةئماك تناك يتلا اهنكأمأ ىلإ تراطف :جاوزألا لاقع لح

 يف ةنجألاب اهلاصتا نوكي كانهف .''”اهلوبقل فطنلا قلخت ام قاحتلا تقو

 . ماحرألا

 .ةفطن لوصح ىلع فقوتت ملف ىسيع حور امأو

 .كلم ةطساو ريغب هيف يلخدا :هحورل لاق ىلاعت هللا نأل :ليقو

 . كلذ ريغ لبقو
 ّنم هيف ام ردقي اهيف هثكم ناكف ءءامسلا ىلإ هعفر امل ىلاعت هللا نإ مث

 .نيطلا ءزج نم هيف ام ردقب عفرلا لبق ضرألا يف هثكم ناكو «ةيناحورلا
 :هدهم يف وهو ةياكح هنع ىلاعت هللا لوقو :ينيوزقلا رهاط وبأ خيشلا لاق

 امنيأ ينعي «ةلمجلا هذه ىلإ هنم ةراشإ ١"[ :ميرم] 4(ٌتنُكح ام َنَبَأ راَبُم ٍقتلَعَجَول

 :هنع هللا يضر ''”بعك نب ئبأ لوق هانلق ام ديؤي ءضرألاو ءامسلا نم تنك

 .«توكلملا ىلإ اهدر مث «قاثيملا مهيلع ذخأ امل مدآ ينب حاورأ ىلاعت هللا قلخ

 .(ب) نم اهتبثأو (أ) نم ةطقاس ءاهلوبقل :هلوق )١(

 لبق ناك «ليلجلا يباحصلا رذنملا وبأ جرزخلا نم راجنلا ينب نم ديبع نب سيق نب بعك نب يبأ (7)
 باتك نم ناك ملسأ املو أرقيو بتكي ةميدقلا بتكلا ىلع ًاعلطم دوهيلا رابحأ نم ًاربح مالسإلا
 نب يبأ يتمأ أرقأ ثيدحلا يفو قلتي هللا لوسر عم اهلك دهاشملاو ًادحأو ًاردي دهشو ؛يحولا

 .(ه5 )١ ةنس ةئيدملا يف يفوت ءبعك
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 دارأ املف ءمالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع حور هدنع كسمأو ءمدآ بلص ىلإ مدآ ينبو

 ةالصلا هيلع ىسيع هنم ناكف «مالسلا اهيلع ميرم ىلإ حورلا كلت لسرأ هقلخ

 200 هينا [)1/) :ءاسنلا] نم حورَو# :لاق اذهلف مالسلاو

 ريوصتو ةنجألا يف حاورألا خفنب نولكوملا ةكئالملا ءالؤه نمف :لئاق لاق نإف
 . ماسجألا

 لزي ملف ءروصلاب لكرملا وه هنإف «مالسلا هيلع ليفارسإ ناوعأ مه :باوجلاف
 ام لكل نإ) :ثيدحلا يف نإف .شرعلا تحت ةروصملا ةقيلخلا روص ىلإ ًارظان

 لبق ليفارسإل ىلاعت هللا اهرهظأ ءشرعلا قاس يف ةصوصخم ًةروص ىلاعت هللا قلخ

 0 .ىهتنا ."”:قلخلا نيركت
 كلذ ىلإو 0 نأل ؛ةقلخلا يف لكاشتو هباشت مدآ يني روص لكلو

 يف تشقن يتلا :يأ "”«هتروص ىلع مدآ قلخ ىلاعت هللا نإ» :ِةيي هلوقب ةراشإلا

 هتقلاخمل ؛ لقعُت هل ةروص ال ىلاعت قحلا نإف ء«مدآ قلخ لبق حوللا وأ «ءشرعلا قاس

 .هبنم نبا هلاق «مهقاق قئاقحلا رئاسل ىلاعت

 دنع ماحرألا ىلإو ءشرعلا قاس يف ةشوقنملا روصلا ىلإ رظان ًامتاد ليفارسإف

 ليفارسإ ذخأ ؛نينج يف حورلا خفن ىلاعتو هناحبس هللا دارأ اذإف «ةنجألا ريوصت

 كلم اهيقليف «ماحرألا كلم ىلإ اهيقليو «نينجلا كلذب ةصتخملا ةروصلا كلت

 قاس يف ةشوقنملا «ةروصلا كلت ةلكاش ىلع محرلا يف روصيف «نينجلا ىلإ ماحرألا

 . اهل شرعلا
 يتلا اهخسنل ءاقلإ وه امنإ «ةقيقحلا يف ةروصلا ءاقلإو :رهاط وبأ خيشلا لاق

 «[5 :نارمع لآ] كي فنك وَيَا ىف ْرْضْبَْب ىلا ٌوه# :ىلاعت لاق ءاهب قيلت

 .روصلل روصم ىلاعت وهف ء«هريغ [ب /40] نود ىلاعت هسفن ىلإ ريوصتلا قاضأو

 ديعولا يف ددش كلذدلو ءوه الإ روصم الو .هاوس قلاخ ال ءاهيروصمل روصمو

 5١(, ص) هجيرخت مدقت قفز

 .(85ص) هجيرخت مدقت (9)



 14 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 ةنجلا ىلإ مهلآم نوكي مث :2©”«متقلخ ام اويحأ» :ةمايقلا موي مهل لاقيو «نيروصملل
 . نيملسم اوناك نإ ةعافشلاب

 هنأ درو امك ءرانلا يف وهف ؛هللا نود نم دبعت يتلا ماسجألا روصي نم امأ

 كلذ ملعاف ءرانلا ىلإ مهب لخدي مث «نيروصملا طقتليف ءراتلا نم ىقتع جرخي

 ءريدق ءيش لك ىلع ىلاعت هللا نأ دقتعاو «باتك يف هدجت ال كنإف ؛هيف لمأتو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو [1]

 ”؟ ةرخ .5) ملسمو ء.(09559) يراخبيلا هجرخأ »2220



 ةيهلإلا تافصلا يتاعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا 184

 هللا ةيؤر نأ مهوت نم باوج

 ىلاهتو هناحبس هزيحت يضتقت ةرخآلا يف

 ةقيقحل ةرخآلا رادلا يف نينمؤملا ىلاعت هللا ةيؤر نأ مهوتي نم :هب تبجأ اممو

 ولع كلذ نع هللا ىلاعت ءةهج يف ةزيحتم نوكت وأ ءباجح ريغ نم «تاذلا

000 

 ةهزنم نوكت تعقو اذإ ؛لجو زع هللا ةيؤر نأ يخأ اي ملعت نأ وه :باوجلاو

 ملعلا يئارلا اهي كردي .فشكلا نم عون ةيؤرلا ذإ ؛ناكملاو ةهجلاو ةلباقملا نع

 ىلخي نأ زاجف ءهداعيإب هل ةساحلا ةلياقم دنع هل كلذ ىلاعت هللا قلخيو .يئرملاب

 ةساحلا هذهب ةلباقم ريغ نم «كاردإلا نم ردق هنم صقتي نأ ريغ نم ءهنيعب ردقلا اذه

 ريغ نم اناري ىلاعت قحلا نأ امكو «*'”ءرهظ ءارو نم اناري يفي ناك امك ءالصأ

 تضتقا نإف «يئرمو ٍءار يفرط نيب ةصاخ ةبسن ةيؤرلا ذإ ؛انقافتاب .ةهج الو ةلياقم

 كلذ موزل مدع تبث اذإف «كلذك رخآلا نوك تضتقا ؛ةهج يف امهدحأ نوك ًالقع

 .رخآلا يف هلثم تبث ءامهدحأ يف

 ىلاعت هللا ةيؤر نوكتو :اولاق «نييلوصألاو نيملكتملا روهمج هيلع ام اذه

 كلذو «نينثالا يف فيك الب هراصبألاب ةرخآلا يفو :بولقلاب ايندلا يف نينمؤملل
 1١7[. :ماعنألا] (ُرصْبَأْلا ُهُكِيَدُت الط :ىلاعت هلوقب صصخم

 كاردإ نع انه لوزعم لقعلا :لوقي هللا همحر يئيوزقلا رهاط وبأ خيشلا ناكو

 هللا دمي نأ الإ ءرادلا هذه يف كردي الف «ةرخآلا رادلا يف ىلاعت هللا ةيؤر ةيغيك

 ءاقوذو ًاملع كلذب طاحأ ع اذهف «لّمعلا ىلع ةدئاز ةوقي صاوخلا دحأ ىلاعت

 . ىهتنا .رادلا هذه يف دبعلا كلذل ىلاعت هللا نم ةلجعم ةمعن

 رادلا يف نيتمؤملل ىلاعت هللا ةيؤر تعقو اذإ :أضيأ لوقي هنع هللا يضر ناكو

 نوكيو «ةروصلاو لكشلا نع هزنم «ىلاعت هب قيلي لاثم ةطساوب نوكتف .ةرخآلا
 ملسم دنع هلثمو :*يرهظ فلخ مكارأ ينأف مكقوفص اوميقأ» :هظفنو (187) يراخبلا هجرخأ )1١(

(4 244 
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 توصلا نع هزئنملا - ميدقلا همالك هدابع مهفيل ؛لاثملا كلذ نم ىلاعت هيلجت

 .تاوصألاو فورحلا ةطساوب - فرحلاو

 امهتطساوب مهفيو .«نيثداحلا فرحلاو توصلا نع هزنم يلزألا مالكلا نأ امكف

 «لكشلاو ةروصلا نع ''”هزنملا ةيلزألا هتاذ نوكت نأ زوجي كلذك .ميدقلا همالك

 لم# :يف نآرقلا يف روكذملا لثملاك نوكيف .ىنعم ىندأب اهيساني ٍلاثم ةطساوب ىرت

 - ةثلثملا نوكسو ميملا رسكب - لثملاك ال :نيتحتفب [10 :رونلا] «َزَْكْميك ءهرو
 .هجو لك نم ةلثامملا بجوت يتلا

 ثبع نمم يئارلاق ام ئنعم يف ةيدمصلا ةلالج بسانت ال ةروص يف هآر اذإ امأ

 .ناطيشلا هب

 لاثملاو لثملا ةحص مدعل ةنكمم ريغ هتاذ يف ىلاعت هللا ةيؤر نإ :لئاق لاق نإف

 .رمألا سفن يف

 حورلاف .ةسدقملا هتاذب نينمؤملا هدابعل ىلجت اذإ ىلاعت هللا نأ :باوجلاف

 .قحلا هلإلا وه هنأ ةيلزألا ةرطقلاب فرعت

 نكلو ءهل ةروص ال ام ةيؤر عيطتست ال ةيلايخلا اهتالآب سفتلا نأ : كلذ حاضيإو

 ءاقح هللا ةيؤر اهعم ىقبتو ءءاقج اهنأك ةلثمألا بهذت مث .ةلثمأو طئاسوب هروصتت

 ءحوللا يف ةلثمملا فورحلا ةطساوب ملعتي [أ/871] «ميدقلا ىلاعت هللا مالك نأ امك

 .نهذلا يف نآرقلا ىقييو ءحوللا ىحمُي مث

 ءايندلا راد يف مانملا ةروص يف ىرُي نأ حصي ىلاعت قحلا نإ :اولاق انه نمو

 «ةروص يف ةدرجتملا يناعملا ةيؤر ليلدب «ليثمتلا الو هيبشتلا كلذ بجوي الو

 ال ناميإلا نأ عم ةايحلاو ءلالضلاو ىدهلاو ءفرشلاو ءرفكلاو «نآرقلاو ناميإلاك

 .هدعي ام كلذكو «ةروص الو هل لكش

 .'"”ناميإلاب رمع هرجي مانملا يف هآر امل رمع صيمق ٍةلكي يبنلا لوأ دق نكلو
 رفكلا ىري كلذكو ؛ةملظ سانلا هاريف لثمي رفكلا كلذكو ءألاثم هل صيمقلا لعجب

 .ةهزنملا :باوصلا لعلو .نيتخستلا يفاذك )١(

 .نيدلاب هلوأ هي هلأ امهريغ يفو امهيف يذلا نككل (778+) ملسمو :(57) يراخبلا هجرخحأ (؟)
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 يف ىدهلا ىريو ءؤلؤللا ةروص يف نآرقلا كلذكو ءسرفلا بوكر ةطساوب فرشلاو
 .اذكهو ءامعلا ةيؤري ىري لالضلاك هرونلا ةروص

 - لّعَملا نأ نظ ءةروص يف مانملا يف [ب /41] ىلاعت هللا ةيؤر عنم نم لعلو

 .لدعلا وه يذلا - ةثلثملا نوكسو «ميملا رسكب - لثملا وه - نيتحتفب

 [؟5 :سنوي] «هلَمَتلا ّنِم هتلزنأ لك ايدل َةرّيَحْلا لكم اَمّنِإ# :ىلاعت هلوق لمأتو

 نول ال هنكل ءةروصو لكش وذ ءاملاو .لكش الو اهل ةروص ال ةايحلا نأ عم «ةيآلا

 ملعف .هلهأل ةهفاشم الإ ركذي ال رسل ؛هفرظ بسحب نوكي هنول امنإو «هسفن يف هل

 مالك نم هتدجو ام نسحأ اذه ءمهفاف هجو لك نم هيبشتلاب ةاواسملا طرتشي ال هنأ

 .ةلأسملا هذه يف نيملكتملا

 نيتسلاو عساتلا بايلا مولع يف نيدلا يحم خيشلا لاق دقف ةيقوصلا مالك امأو

 امل نكلو ءادبأ ةرابعب قوذلا هقيرط امع ربعي نأ ناسنإل حصي ال هنأ ملعا :ةئامثالثو

 اضيأ رصبلاب هكردي نأ زاج ؛ثدحم لقعلا نأ عم ؛ىلاعت قحلا كردي لقعلا نأ حص

 ثيح نم الإ .ثدحم ىلع ثدحمل لضف ال ذإ ؛ةطاحإ ريغ نم «ةرخآلا رادلا يف

 ال ؛بعالتملاكف ًارصب كردي الو ءالقع كردي ىلاعت قحلا نإ :لاق نمو ؛تافصلا

 . هيلع يه ام ىلع قئاقحلاب الو ءرصبلا وه امب الو «لقعلا وه امب هل ملع

 «ةيعيبطلا رومألاو ةيداعلا رومألا نيب نوقرفي ال مهنإف ةلزتعملا نأش اذهو :لاق

 .هنأش اذه نم عم مالكلا لقاعل يغبني الف

 رمألا نم مهف مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم نأ الولو :لاق مث «كلذ يف لاطأو

 عامس َنإف ؛!لعف ام ةيؤرلا بلط ىلع هأرجأ ام ؛طئاسولا عافتراب هبر هّمّلك ْنَأ
 «ليوأت الو ركف ىلإ رقتفي الف ءهنع مهفلا نيع وه طئاسولا عافتراب ىلاعت هللا مالك

 ةالصلا هيلع ىسوم لأس ؛كلذك مهفلا نيع ماقملا اذه يف عمسلا نيع ناك ''”امف

 نأ ىلاعت هللا نم ةبترملا هذه “'”هل سيل نمو ءهعابتأ ملعيل ؛ةيؤرلا هبر مالسلاو

 . ىهتنا . لاحمب تسيل ىلاعت هللا ةيؤر

 مظعأ ىلاعت قحلا ةيؤر نأ ملعا :[أ1/85] تاحوتفلا نم نيعستلا بابلا لاقو

 .مالكلا قايس هيلع لدي ءاملق : باوصلا لعلو «نيتخسنلا يف اذك قفز

 .(ب) نم اهتيثأو (أ) نم ةطقاس (هل) :هلوق (؟)
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 هللا ةيؤر نأ نم .ثيدحلا يف درو ام نأ يهو ءةقيقد انه نكل :«نينمؤملل نوكي ميعن
 ذاذتلالا نأ مولعمو «ةيؤرلاب ذاذتلالا ةدش يضتقي ءةنجلا لهأل اهقوف ميعن ال ىلاعت

 ىلاعت - قحلا نيبو اننيب ةبسانم الو ءةبسانم هنيبو اننيب نم ةيؤرب الإ نوكي ال ةيؤرلاب
 امبرف ؛اهب ذتلي ىتح هتاذ لقعت دحأل حصي الف ءهوجولا نم هجوب - هتاذ الغ يف

 كلذب ذاذتلالا هل عقيف «ةقباطملاب ''”[هيلع] مكحي ءهلقع يف هليختي الاثم هل ماقأ

 لاثملا نع هتاذ الع يف هللا ىلاعتو ؛«همعنو هللا نم يرورضلا رمألا وأ ؛لاثملا

 نونمؤملا هدابع هاري :مهلوقي ءاملعلا دارم اذه لعلو «ذاذتلالا نعو يرابتعالا رمألاو

 . ىهتنا .فيك الو ةطاحإ ريغ نم

 يري نأ العو لج قحلا دارأ اذإ :ةتامو نيعستلاو نماثلا بابلا يف ًاضيأ لاقو

 هحور درجو «ناوكألا نعو هسفن دوهش نع يلجتلاب هانفأ ؛هديبع نم دبعل هسفن

 ؛هتيؤرب ذذلتلاب هدبع معني نأ دارأ نإو «ةكئالملا هارت امك اهبر حورلا تأرف ءاهتع

 . يباجحلا رهظملا كلذ ةيؤرب دبعلل ذذلتلا عقوف ءهدبع نيبو هئيب بجحلا لسرأ

 هب مكح امنإو «يرايتخاب اهترهظأ امو هرارسألا مولع نم ةلأسملا هذهو :لاق

 لبق رادلا هذه يف ينيقيلا ملعلاو «ىلاعت هلل هيزنتلا راهظإل ؛ًاراثيإ يلع يهلإلا ربجلا
 . ىهتنا . باجحلا فشك

 نأ يخأ اي ملعا :؛راونألا حقاول» باتك يف ىلاعت هللا همحر هلوق ديؤيو

 ةيدحأ سفتلا ذإ ؛هتذل نعو هسح نع بيغيف ؛العو لج يرايلا ةيؤر ينعي ةدهاشملا

 نإ الإ ءدحاو نآ يف نيرمأب "هذه ةدهاشمب لغتشت نأ اهتردق يف سيلف ؛تاذلا

 تناك ؛ةوقلاب ىلاعت هللا اهدمي مل اذإف ءرشبلا روط قوق ةوقلاب ىلاعت هللا اهدمآ

 .اهلوبق وأ ةيؤرلا كاردإل اهتيلكب ةهجوتم
 باطخلا دجي الف ذئنيحو ؛كنع كانفأ نإ الإ هسفن كدهشي ال ىقحلا نأ ملُعف

 لوبقل دبال هنأل كلذو .كيتفي ملو .ءكدجو وأ كلمكأ ًاذإف ؛هيلع هجوتي ًالحم

 .مهفاف هل باطخلا هجوتي نمف تينف اذإف «كنم باطخلا

 .ققحملا ةدايز نم )1١(

 .(أ) نم تطقسو ء(ب) نم : هده 22(
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 هللا همحر يريشقلا ةلاسر لاج ردح اداحلا سابعلا وبأ مامإلا ناك دقو

 .ةدل هيف سيل ءانفلاو ءءانف اهنأل كلذو + قحلا ةدهاشمب لقاع ذتلا ام : لوقي ىلاعت

 ىلاعت قحلا كماقأ اذإ :هللا همحر ''”يرفنلا رابجلا دبع نب دمحم فقاوم يفو

 كسفن نأل ؛هنم نيدعبألا دعبأ نم كنأ ملعاق ؛هعم كسفن كدهشأو ءام ٍدهشم يف

 ةرواجملا ىلاعت قحلا عم ذئنيح كل نكل !؟بابرألا بر نم برتلا نيأو ءنوك
 نيرهوجلا نيب سيل هنأ امك ءدئاز رمأ ىلاعت هللا نيبو كنيب سيل هنأ يهو .ةيونعملا

 .ىلعألا لثملا هللو ثلاث زيح نيرواجتملا

 [أ/85] اهبحاص نيبو اهنيب نوكي نأ دب ال ءاهبرق عم ةرواجملا هذه نإ مث
 سقن نم امف «ةملظو [ب /47] رون نم باجح فلأ نوعبس ىلاعت قحلا نيبو
 ىهتنا .اهتقول تناب الإ بجحلا كلت سح نم ًانيش عمست

 الف ؛نيوع اذإ ىلاعت قحلا نأ ملعا ::تاحوتفلا» نم رارسألا باب يف لاقو

 ىهتنا ! .هتاذ ملعت نأ نم مظعأو لجأ هللاو ءدقتعملا وأ ملعلا ثيح نم الإ نياعي

 رادلا هذه يف ءايلوألل نأ ملعا ::تاحوتفلا" نم اياصولا باب يف لاقو

 ةدهاشملا ماقم ناسنإ ىعدا اذإف 1 ةيؤرلا ال ءمهبولقب ىلاعت قحلل ٌةدهاشملا

 مث .نوكلا ىلإ هبلق ةآرم سكعي نأ هرمأن نأب كلذو ءهانحتما هيلقب ىلاعت قحللت

 هقذصو .فشكلا قيرط نم قلخلا عيمج رئامض يف ام فرعي هانيأر نإف «رظني
 ءةظقي ىلاعت قحلا دهاشي هنأ يف قداص وهف ؛مهرئامض يف يذلا كلذ ىلع سانلا

 . سفنلا باجح يف وهف ؛كلذ فرعي مل نإو

 ؟ةيؤرلا نيبو ةفئاطلا هب لوقت يذلا دوهشلا نيب قرفلا امف : لئاق لاق نإف

 نم نيتئامو نيتسلاو سداسلا بابلا يف نيدلا يحم خيشلا هلاق ام :باوجلاف

 دوهشلاو «يئرملاب ملع اهمدقتي ال ةيؤرلا نأ امهنيب قرغلا نم نإ :«تاحوتفلا»
 ةيؤرلا يف راكنإلاو رارقإلا عقي اذهلو ءدئاقعلاب ىمسملا وهو ءدوهشملاب ملع همدقتي

 ناكو «ةفئاطلا هذه مولع ىف هيلإ ىمتناو .يطساولا بحص ءورم نم يرايسلا مسافلا نب مساقلا )١(
 امف امق ءجاردتساو ةمارك : نيعوت ىلع ىلاعت هؤاطع : همالك نم ءهتقو خيش ناك : يريشقلا لاق .ًاملاع

 يع ء هللا ءاش نإ : نمؤم انأ لقق 1 0

 0 نيدلا فيشع هحح رش «فقاوملا) ا «فوصتلا يف امهالك
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 يمس امو ءطقف رارقإلا الإ دوهشلا يف نوكي الو ءدرو امك موق نم ةمايقلا موي

 .هدقتعا ام ةحصب هل دهشي هآر ام نوكل الإ ًادهاش دهاشلا

 هولتيو دير نم هيب لع ناك نمفأ# :ىلاعت لاق ءسكع الو ةيؤر ةدهاشم لكف

 .هدقتعا ام ةحصي هل دهشي يأ ١7[ :دوه] # هن دهاش

 «(َْكِتلِإ زظنأ ِفِرأ# :هلوقب ةيؤرلا مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم لأس انه نمو
 .هنع باغ ام ءهل ادوهشم ناك ىلاعت هنأل ؛يندهشأ :لقي ملو *١8[ :فارعألا]

 يلجتلا الإ ىسوم بلط امف !؟ءايلوألا نع بيغي الو ميرك لوسر نع بيغي فيكو
 .ايتدلا يف هل هلجعي ىلاعت هللا ْنأو .ةرخآلا رادلا يف امك ءرصبلاب ةيؤرلاب صاخلا

 . ىهتنا

 ءايتدلا راد يف هعوقو ملعي مل ام بلط موصعم نم حصي فيك :لئاق لاق نإف

 ؟قيلي ال كلذو

 هطسب يتأيس امك كلذ يطعأ فيرشلا هماقم نأل ؛كلذ بلط امنإ :باوجلاف

 ؛ءايلوألل عقي امك العو لج قحلل هدوهش امأو «ىلاعت هللا ءاش نإ ثحبملا اذه يف

 .هتيالو ثيح نم هنيدو ''”هربخ كلذف

 يف دبعلا هكسمي ام وه ةدهاشملا نأ :ةدهاشملاو ةيؤرلا نيب ًاضيأ قرفلا نمو

 :'"كلوقف ''”ههارت كنأك هللا دبعا» :ب هلوقب هيلإ راشملا قحلا دهاش نم هسفن

 .هارت كنأك كسفن يف هتمقأ يذلا قحلا دهاش وه ءهارت كنأك

 ىلإ اهنم يقترت كنإ مث «ةماعلل ميلعتلا ةجرد هذهو :نيدلا يحم خيشلا لاقو

 . هيزنتلا يف غلبأ كلذو ءهارت الو كاري ىلاعت هللا نأب كملع يهو ءصوصخلا ةجرد

 يف ًالثم كتالص دنع ؛كيلق يف ىلاعت هدوهش تطبض اذإ كنأ كلذ حاضيإو

 اذإف ءنكب طيحملا دوجولا ةيقب نع كدوهش تيلخأ دقف [أ/83] ؛ةلبقلا ةهج

 ءيملعلا يقيقحلا كاردإلا هجو ىلع ىلاعت هتيؤر نع كزجع تملع ؛كلذب تققحت

 !؟قلطملا ٌدّيقملا ىري فيكو

 .هريخ :(ب) يقو (أ) يفاذك )1١(

 .(7١١ص) هجيرخت مدقت (1؟)

  نيتخسنلا يف اذك (كلوقف) :هلوق (؟)
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 عم ال .كيلإ ققحملا ىلاعت هرظن عم تيقب .دهشملا اذه يخأ اي تدهش اذإف

 .دودحلاو دويقلا نع هزنملا ىلاعت وهو ءدودحملا ديقملا تنأ كل رظن

 «قئاقحلا يخأ اي ملعتف ءماتلا فشكلا اهل ةيؤرلاو ءةفرعملا هل دوهشلا ًاذإف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .''”امهنيب قرفلاو

 ةهجلاب لوقلا نع دحأ جرخي ال :لوقي هنع هللا يضر افو نب يلع يديس ناكو

 ذفن ىتح رصبلا روصت ايندلا يف هاطعأ نأ الإ ءةرخآلا رادلا يف ىلاعت هلل هتيؤر ةلاح

 ليدنق هنأك ؛يلنسلاو يولعلا دوجولا ئري راصو ءضرألاو تاومسلا راطقأ نم

 مل ؛نيدبألا دبأ دعص وأ .نيدبآلا دبأ لزن نإف «ضرأ الو ءامس ال ءوج يف ريغص

 . ضخ الو اعفر الو ءازكرم هل دجي

 ةهج ريغ يف ىلاعت قحلا ىري نأ داقتعا هل يذلا وهف كلذ دهش نمق

 يف ضرألاو تاومسلا يف ًاديقتم ناك نم امأو ءايندلا راد يف ناك امك :ةصوصخم
 ةرمث الإ كانه ينجي ال دبع لك نأل كلذو ءةهج يف هللا ةيؤر لقعتي الف ءايندلا راد

 ١ . يهتنا .انه هلمعو هملع

 طق هبر ديع ىأر ام :ةراونألا حقاول» يف نيدلا يحم خيشلا لوق كلذ ديؤيو

 0 دا :نوك أل كلذ ريغو: ةقعشو اقيضو ءانعضو ةوق ".٠ ""وادعتلا ةرروضنألا

 ىأر امو «ىلاعت قحلا ةفرعم ةآرم يف هسفن ملع نم هعسو الإ .دبعلا قحلا ىأر

 برقأ لاثم مث امو ءاهارت ال اهيف ٌروصملا تيأر اذإ ةآرملا كلت ريظن «ىلاعت قحلا
 ىرت امك كلذ دنع كسفن يف دهجأو ءاذه نم يلجتلاو ةيؤرلاب هبشأ [ب/47] الو

 .ةتبلا ًادبأ هارت ال ةأرملا مرج ىرت نأ ءةآرملا يف ةروصلا

 امو «(؟ةالصأ مث امف ءىقرملا اذه نم ىلعأ ىلإ ىقرت نأ يف يخأ اي عمطت الف

 . ىهتنا . ضحملا مدعلا الإ هدعب

 نم ىلاعت قحلا نأ عم «ةيؤرلا يف سانلا لضافت حص فيك :لئاق لاق نإف

 ؟ناصقتلاو ةدايزلا هتاذ ليقت ال ءوه ثيح

 .هدادعتسا :(ب) يف (؟)
 .امف (ب) يف فرغ

 . ملعأ هللاو ءافيرحت وأ أطقس اهيق لعلو ةرابعلا اذكه 2
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 اودهشي نآ اودارأ اذإ مهنوكل الإ «ةيؤرلا يف اوتوافت ام سانلا ّنأ :باوجلاف

 .ىلاعت قحلا ةفرعم ةآرم يف مهقئاقح روص تقيس ؛هتفرعم ةآرم يف ىلاعت قحلا

 يتلا «تاذلا نيع نودهشي اوناك مهنأ ولو «يلجتلا ةرضح ىف اوتوافت انه نمف

 مهتيب حصي ملو .ةيؤرلا يف مهلك اوواستل ؛دوجولا يف موقلا دنع قئاقحلا ةقيقح يه

 . ىهتنا . لضافت

 برل نينمؤملا ةيؤر نأ ملعا :ةئامثالثو نيثالثلاو يداحلا بابلا يف لاقو

 مهيولقي هتدهاشم يف مهلضافت ثيح نم «ةرخآلا يف تلضافت امنإ ءىلاعت هناحبس

 ام ردق ىلعو «ىلاعت هللاب مهملع ردق ىلع مهبرل مهتيؤر تناكف ءايندلا يف [أ/80]

 ال «ةفرعملا يف مهلضافتل اعبت ةيؤرلا ميعن يف مهلضافت ناكو :هودلق نمم هومهف

 كلذ نع نوجرخي

 كلذ ماقم بسحب ىلاعت هللاب ملعلا نم هدنع ام هملاع هيلإ ىقلأ نم مهنمف

 . ملاعلا

 ملعتملا كلذ لقع لوبق نم ملع ام ردق ىلع هملاع هيلإ ىقلأ نم مهنمو
 .اذكهو

 دمحم مهيبن ةفرعم ةأره نم ةسبتقملا مهتفرعم ةأرم يف مهبر نوري ةفئاط مهنمو

 .ءايلوألاو ءايبنألا يئارم عيمج ىلع ةيواح اهنأل ؛يئارملا لمكأ يهو يي

 .رظنلا يف ةذللا يف مهتوافتو «ةيؤرلا لامك يف مهتوافت ببس اذهف

 . ةيلقع ةذل هبر ىلإ رظنلا يف هظح نم مهنمف
 . ةيسفن ةذل كلذ يف هظح نم مهنمو

 . ةيسح ةذل كلذ نم هظح نم مهنمو

 . ةيلايخ ةذل كلذ يف هظح نم مهنمو

 . "”ةفيكم ةذل كلذ نم هظح نم مهنمو
 .اهفيبكت "'”لاقني ةذل كلذ نم هظح نم مهنمو
 . ىهتنا .اهفييكت لاقني "”ال ةذل هظح نم مهنمو

 . ةيفييكت (ب) يف 1١
 .نيتخسنلا ىف ةرابعلا اذكه (؟)

 . لاغني ال نآ هظح :(ب) يف (9)
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 باجح هدعب امو ةمايقلا موي ىلاعت هللا ةيؤر نع رافكلا باجح لهف :لبق نإف
 .وه هنأ نوفرعي ال نكلو ءهنوري مهنأ دارملا وأ ؟يقيقح

 مَ نَع َمجَّنِإ الك# ىلاعت هلوقل ؟ىلاعت هل مهتيؤر مدع دمتعملا نأ :باوجلاق

 ١5[. :نيقفطملا] +2 نوح 3

 ةذل مهتافف ءرهاظملا كلت يف يلجتملا وه هنأ نوفرعي الو ءهنوري مهنإ :ليقو

 كلذب حرص .هباجح ره مهباجحف «ةنجلا يف نوكي ميعن مظعأ يه يتلا رظنلا
 .هريغو يبرعلا نب نيدلا يحم خيشلا

 وأ .مهداسجأ عيمجي ن : ةرخآلا يف مهبرل نينمؤملا ةيؤر لهف :ليق نإف

 امك نيعلا رصابب نوكي مأ ءاهيف دئاوعلا قرخت راد اهنأل ؟ليق امك مههوجو عيمجب

 ؟ايندلا يف ءايشألا ةيؤر يف رمألا وه

 ةيؤرلا نأب ؛هتديقع يف روصنملا يب نبا نيدلا يقت خيشلا حرص دق :باوجلاف

 .ةرخآلا يف راصبأ مهداسجأ لكف «ميعنلا لامكل ؛مهداسجأ عيمجب نوكت

 ىلجت ام وه بولطملا نوكي نأ هبلقب هبر دبعلا دوهش نم مزلي لهف :ليق نإف
 سفن يف يرورضلا ملعلا هقلخب 14 ىلا الاون مالعإب كلذ نوكي نأ الإ .هبلقل

 ببس ريغ نم - ًايرورض ًاملع هسفن يف ''”دجيف «همون يف مئانلا دجي ام ل ادع ةداعلا

 امل ًاقباطم ءهسفن يف اقح هتادجول كلذو ءىلاعت قحلا وه يئرملا كلذ نأ - رهاظ

 الف يركفلا رظنلاب امأ «ىلاعت هللاي ملعلا دبعلا كردي اذكه «هآر اميف هيلع رمألا وه

 . ىهتنا . كردي

 ةيؤر نأ ملعا :«تاحوتفلا" نم ةئامعبرأو نيعبرألاو يناثلا بابلا يف لاقو

 ءهجوي ىأر امب ًاملع طاحأ دقو ءام ًارمأ يتارلا ملعيو ءهب ملعلا يطعت يئرملا

 ىلاعت هتقيقح ةقئاخمل [أ/848] ؛ةيؤر هل طبضني ال ىلاعت ىحلا ىري يذلا انيأرو

 .قراب ةحملك هنأل ؟؛نينآ يلجتلا ثكم مدعلو «تافصلا رئاسلو «قئاقحلا رئاسل

 ةقيقح هآر ول ذإ ؛هآر هنأ فرع هار يذلا نإ :هيق لاقي ال طبضني ال ام نأ مولعمو

 .هتيؤر لاح يف هبلق ىلع تايلجتلا ةروص عونت ملع دقو ؛هملعل

 ا ل ل .ةقيقح ىلاعت قحلا ري مل اذه ىلعف



 لذي ةيهلإلا تافصلا ىناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 هبر لاقف ١57[ :فارعألا] هْيَكلِتلِإ ٌرظنأ قرأ :مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم لاق

 .[1517 :فارعألا] «ىنسّرَت نأ :هل

 يف ةزمهلاب كدا ٌرظنَأ فأل :هلوق كلذ يف ةتكنلاو :نيدلا يحم خيشلا لاق
 نأ عم «ينارت نل :باوجلا نكي مل اميرل ؛ءاتلا وأ نوئلاب اهلاق هنأ ولو ءرظنا

 . «ينرَت نأ# :هلوق يف لمجم باوجلاو ءرظنا :هلوق يف لمجم لاؤسلا

 ينارت نل :يأ :«نيعلا ةيؤر [أ/45] ىلإ يفنلا ةادأب ةيؤرلا نأ :كلذ حاضيإو

 ىرت لازت ال كنأ مولعمو ءريغ ال يئرملاب ملعلا لوصح ةيؤرلاب دوصقملاو .كنيعب
 يئرملاب ملع كل لصحي الف .ءتمدقت يتلا يئارملا يف هارت ام فالخ ةيؤر لك يف

 ماقملا لاح ناسل نأكف ترن نأ :ىلاعت هلوق حصف ءًادبأ ىلاعت هل كتيؤر يف

 اهيأ تنأو ءعرنتلا هتاذ يف هيلع انأ ام ثيح نم لبقأ ال ينأل ؛ نست نل# :لوقي

 ال كيلإ رظنلاب اعونم الإ كبر ىرت ال ء؛هريغو ىسوم نم يتيؤرت بلطتملا دبعلا
 نأ دب الق «ءتيأر دقو كسفن تيأر الو ينتيأر امف ءاضيآ تغوتت اه كنأو هلا

 تيأرامف ءيسفن تيأر :تلق نإو «ةقيقح ينتيأر ام تنأو قحلا تيأر :لوقت

 قحلاو ىلاعت قحلا نم ًادحاو الو «تنأو ىلاعت قحلا الإ مث امو «ةقيقح كسفن

 كتيوق نإ الإ كنيعي ينارت نلف «تيأر يذلا اذه امف ءتيأر كنأ ملعت تنأو «تيأر

 . ىهتنا .كلذ ىلع

 . ىلاعت هللا يف ةريحلا ةدهاشم نم اذهو

 ىلاعت هلوق رومألا بجعأ نم :لوقي هللا همحر افو نب يلع يديس ناكو

 الو ماودلا ىلع ينارت كنوك عم :يأ قرت نآإ# :مالسلاو ةالصلا هيلع ىسومل

 + يشأ اج نكتت

 ةيؤرلا نأ ملعا :ةئامعبرأو نيعبرألاو نماثلا بابلا يف خيشلا لوق كلذ ديؤيو

 ام ىلع ىلاعت قحلاو «مهدادعتسا ردقب الإ نوكت الق ءةمايقلا موي قلخلل تعقو اذإ

 ىلإ ىرت الأ ءناصقتلا الو ةدايزلا لبقي ال - مهتالوقعم عيمج ءارو نم - هيلع وه

 ملو :ىلاعت هللاب ملعلا نم هدنع ناك ام الإ هقعصأ ام مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم

 ملعي نكي ام لبجلا كدكدت دنع ملع املف «ةيؤرلا هبر نم بلط نيح كلذ ملعي نكي

 ىلع كتيؤر بلطأ ال :يأ ١847[ :فارعألا] لَا ٌتْي# :لاق ىلاعت حلا نم
 ْلَوَأ اَنَأَو» :كنم هملعأ نكأ مل ام تفرع دق ينإف ؛ًالوأ اهتبلط تنك يذلا هجولا
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 وهو يل الإ كلذ تلق ام كنأل «نَي نَل## :كلوقب ١47[ :فارعألا] 4تيؤُمْل

 .ملعلا نود ناميإلاب مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم هقحتأ كلذلف ءربخ

 ناميإلا نم معأ وه يذلا ناميإلا قلطم دارآ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ولو

 نكلو .نيقيب ًاريثك هلبق اوناك نينمؤملا نإف «ةيلوألا هل تحص ام «ِقتئَرَت نل# :هلوقب

 دعب نمآ نم لكف «نمؤم هقبس نكي مل - هعمس نم لوأ وه يذلا - ربخلا اذهب
 ليلق ءزيزع دهشم وهو .ناميإ يف ملع بحاص وهو ءةريصب ىلع نمآ دقف ؛قعصلا
 وه يذلا ملعلا ىلإ لقتنا امل هنإف ؛ملعلا عم ناميإلا ىنعمب [أ/84] هقاذ نم

 .ملاع هب وه امي نمؤي نم وه لماكلاف ءدوهشلا ىلإ ناميإ ىلع لقتنا دقف ءحضوأ
 يف كلذ ىلع مالكلا خيشلا طسب امك ءًاعم ملعلا رجأ عم ناميإلا رجأ زوحيل كلذو

 .هعجارف ةئامسمخو نيسمخلاو نماثلا بايلا

 ةالصلا هيلع ىسومل ىلاعت هللا لاق امنإ :ةئامعيرأو دحألا بايلا يف لاقو

 «هتلزنم ردق ىلع الإ هنم ىري نأ يئارلل حصي ال يئرم لك نأل «يترَر نأ :مالسلاو

 تفلتخا ام ؛هب طيحي ىلاعت قحلل يئارلا ناك ولو ءريغ ال هب ملعلا يف هتبترو

 هبجح ؟هل ىلاعت قحلا يلجت لاح يف هسفن ةيؤرب لغش امل يئارلا نأ كلذو «ةيؤرلا

 انع انلز اننأ ولو ءانسفنأب الإ ىلاعت هنع انبجح امف ؛ىلاعت قحلا ةيؤر لامك نع كلذ

 يف انيأر امف نحن لزن مل اذإو ءانلز اذإ هاري نم مث قبي مل هنأل ؛''”اضيأ هانيأر ام

 .ىهتنا .هانيأر انإ :لوقيف ةرابعلا يف عسوتي دقو ءانسفنأ الإ ةيلاقصلا ةآرملا

 هبر لأس نيح لبجلل هرظن ىلع ىسوم ىلاعت هللا لاحأ ملف :لئاق لاق نإف

 ؟ةيؤرلا

 ىلاعت هنأك ؟؛توبثلا لبجلا تافص نم نأل كلذ ىلع هلاحأ امنإ :باوجلاف

 ةفص نم كلذ يف ام ثيح نم «ينارتسف هل تيلجت امدنع لبجلا تبث نإ :هل لوقي

 رومألاو دئادشلا دنع تبثي ناك اذإ ءلابجلا نم ليج نالف :لاقي «لابجلا توبث

 . ماظعلا

 مل هنإف !لبجلا فالخب ؟قعصلا دعي هتروص ىلإ ىسوم عجر مل :لئاق لاق نإف

 .هتروص ىلإ كدلا دعب عجري

 .هاتيأر ام انع انلز ًاضيأ اننأ ولو :(ب) يف )١(
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 فالخيب ؛هل ربدملا حورلا نع هولخل ؛ةيلكلاب لبجلا نيع تلاز امنإ :باوجلاف

 هللا نذإب تكسمأ يتلا يه هحورف «حور اذ ناك هنوكل ؛ىعصلا دعب ىقب هنإف ىسوم

 . لبجلا فالخب «هيلع يه ام ىلع هتروص ىلاعت

 ةيؤر ىلع ثدحملل ةقاط ال هنا ملعا :ةثامعبرأو نيسمخلا بابلا يف لاقو

 تنكا :ثيدح هيلإ راشأ امك .كلذ يف هل ًاديؤم ىلاعت قحلا ناك نإ الإ «ميدقلا

 . هرخآ ىلإ ''”«هب عمسي يذلا هعمس

 .ىلاعت هللا مالك عامسل تبث فيك «مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ىلإ ىرت الأ

 [ب/46] «يلجتلا دنع هب همالك عمسي نأ قيلي يذلا هعمس ىلاعت قحلا ناك نيح

 امك ءهب رصبي نأ قيلي يذلا هرصيب ىلاعت قحلا نكي ملو - ًايناث يلجتلا عقو امل مث

 ءهرصب يف ةروكذملا ةوقلاب هديأ ناك ىلاعت هنأ ولو «تبثي ملو قعص - هعمس ناك

 .تبثل هعمس ىف هديأ امك

 هتببحأ اذإف ءهبحأ ىتح لفاونلاب ىلإ برقتي يدبع لازي ال" :درو دق :تلق نإف
 هيلع ىسوم نأ كش الو «'"!ههب رصبي يذلا هرصبو ءهب عمسي يذلا هعمس تنك

 هللا ع «لفاونلاب برقت نم ضعب نم ءيشل بحأ وه امير مالسلاو ةالصلا
 ىسوم رصب نكي مل ىلاعتو هناحبس قحلا نوك نع باوجلا امف «ىلاعت

 «ةيداعلا تارصبملا ىلإ هب رصبي يذلا هرصب تنك :لقي مل ىلاعت هنأ :باوجلاف

 هير ديعلا اهب رصبي يتلا ةوقلا انيفن ام نحنو .قالطإلا دنع دارملا ءاهيلإ فرصنملا

 1 .[1/40] لمأتيلف «ىلاعتو هناحبس
 ةمظعب هتفرعمو هتايح الول هنأل ؛لبجلا ةايحب نذؤي لبجلا كاكدتا :تلق نإف

 .دامجلا ةايح مهضعب ىفن دقو ءكدنا ام ىلاعت هللا

 َّنِإَو رئهنألا هني ُدَّجَتَكُي اَمَل َةَراَجِْلا نم َّنإَو9 :لاق دق ىلاعت هللا نأ :باوحلاف
 مولعمو 4 0 ا فتم امل ايم

 نجلا بلاغ راصبأب ىلاعت هللا ذخآ دقو كارد يح الإ ةيشخلاب فصوي ال هنأ

 مهنإف ؛ءايلوألا نم ىلاعت هللا ءاش نم الإ «دامجلا نم ريثك ةايح كاردإ نع سنإلاو

 )١( هجيرخت مدقت )ص١75(

 ) )7.هجيرخت مدقت يذلا ىباسلا ثيدحلا نم فرط اذه
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 ةايح نع مهل فشك دق ىلاعت هللا نأل ؛كلذ يف يعمس ليلد ىلإ نوجاتحي ال

 .هقطنو هحيبست مهعمسأو ءدامجلا

 يف رثؤت ال تاوذدلا نإف ءكدنا ام هللا ةمظعب لبجلا ةفرعم الول هنأ ملعف

 يذلا وه ةمظعلاب ملعلاف ءريغ ال ىلجت نم ةمظعب اهتفرعم اهيف رثؤي امنإو ءاهلاثمأ
 .تاذلا ال رثأ

 تر :مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا رئاس نود ىسوم لاق ملف :لئاق لاق نإف
 زع هير ىلإ قوشأ ناك يي هللا لوسر نأ عم “١5[ :فارعألا] كلي ٌّرظَنَأ فيأ

 ؟براقتي ال امب مالسلا هيلع ىسوم نم لجو

 هزاوجب هملع امل الإ كلذ لاق ام مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم نأ :باوجلاف

 «ةطساو ريغ نم يرابلا مالك عامسو «يهلإلا بيرقتلا ةدش نم هدنع ماق اًمِلَو ؛هلثمل

 ال القنو اقوذ ءهيف لاؤسلا هل زوجي ام لأسو «ةيؤرلا يف عمطف ةذللا هتقرغتساف

 .لوقعلا تارّيحم نم كلذ نأل .ًالقع

 هنإف .بدألا ماقم يف هنع ب دمحم زيمت امل ؛ةيؤرلا لأسي ملو ربص هنأ ولو

 قحلا هازاج ؛ريصو بدألا كلس امل نكلو «ىسوم نم هبر ةيؤر ىلإ قوشأ ناك

 .لاؤس ريغ نم هتيؤر ىلإ ىلاعتو هناحبس قحلا هاعد نأب ؛ىلاعت
 «ْكيلِإ رظنَأ قأ» :هلوقب دصق امنإ مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم نوكي دقو

 قيرط نم .هل ىلاعت حلا ةباجإ هب عقت ام ىلع هعالطا دعب ”١5[ :فارعألا]

 ذإ ؛ي دمحم ماقم نع هماقم طاطحتا '''نايبل نت نأ :هلوقب فشكلا وأ يحولا

 برق اذإف .ءقحلا عم نورئاد مهو ؛قلخلا نم دحأل دسحلا نم نوموصعم ءايبنألا

 ؛دبعلا كلذ ةمظع راهظإب رهاظتي ام لوأ نم اوناك ؛مهيلع هزيمو ًادبع ىلاعت قحلا

 .ىهتنا . زوجي ال امو لاؤسلا هيف زوجي امبو «ىلاعت هللا تاضرمل ًابلط

 ةالصلا هيلع ىسوم باجأ امل ىلاعت قحلا نإ مث :نيدلا يحم خيشلا لاق

 :هلوقب ًاقيطل ًاكاردتسا ىلاعت كردتسا ؛ةيهلإلا ةمكحب يني نل :هلوقب مالسلاو
 دنع هرارقتسا يف لبجلا ىلإ هلاحأف [147© :فارعألا] «ٍِلَّبَجْلا ىلإ رظنأ كلو م

 . ملعأ هاو ؛قباسلا (دصق) :هلوقل لوعفم وه ذإ .نايب : هياوصو .نايبب :(ب) يف 0(



 ١ ةيهلإلا تافصلا يتاعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 نم هل لصح ؛كدكدتو هل ىلاعت ىلجت املق «تانكمملا ةلمج نم لبجلا ذإ ؟يلجتلا

 . كدكدتلا هل تبجوأ يتلا يه هتيؤر نأو ءهبر ىأر لبجلا نأ كلذ

 هيلع ىسوم نوكي نأ عناملا امف ءهآر ثدحم وه يذلا لبجلا نأ تبث اذإو

 ىلع وأ .؛لابقتسالا ىلع يفنلا عقوو «لبجلا كدكدت لاح هبر ىأر مالسلاو ةالصلا

 ىلع ليلدلا ماق دقو «ةلمتحم ةيآلاو [أ/41] ؛هنكلاب ةطاحإلا هجو ىلع ةيؤرلا يفن

 هللا ءاش نمل انه هليجعت زاج كانه هعوقو تبث امو ؛ةرخآلا يف ىلاعت هللا ةيؤر

 «َتيِمْؤْمْلا ْلَوَأ أَتَأَو# :هلوق لمحيو «لبجلل كدكدتلاك ىسومل قعصلا ناكف «ىلاعت

 عوقو لبق ىضم اميف هلوق لمح امك هزتاجلا اذه عوقوب :يأ ١57[ :فارعألا]

 .كتقيقح ثيح نم يأ «ىرت ال كنوكب «تيْؤُمل ْلَوأ انآَو :هلوق ىلع ةيؤرلا
 . ىهتنا

 ىري الو لقعلاب ملعُي ىلاعت حلا نأ رومألا بجعأ نم :رارسألا باب يف لاقو

 .هب ملعُي الو فشكلاب ىريو ءهب

 . ىهتنا . يردأ ال ؟ملعلاو ةيؤرلا عيمجب ماقم انل مث لهو :لاق

 *٠١[ :ماعنألا] 4ٌرصْبَألا ُهُكرَدُت ال :ىلاعت هلوقب دارملا امف :ثلق نإف

 .ةرخآلا رادلا يف مهبرل نينمؤملا ةيؤر تتبث دقو ءقلطم يفن وهو

 :يأ ٠١[ :ماعنألا] 4ٌُرصْيَألا ةُكِرْدُت ال :هلوقب دارملا نأ :باوجلاف

 ال :لقي مل كلذلو ءعمجو رثكق ءهلضفب هل كردملا رونلا نع ةيلخلا نوكلا راصبأ

 «نيرظانلا تاوذ تددعت نإو وهف ءفصولا يدحأ ىلاعت قحلا ذِإ ؛رصبلا هكردي

 كلت يف هعدوأ يذلا ىلاعت قحلا رون ةلاصألاب وهو .عيمجلا نم دحاو ''”رصبلاف

 .هي هآرت ال «قادحألا

 (9ةيوه نيبو [س/47] ملاعلا نيب ةيسانملا عنم ىلع يناهربلا ليلدلا ماق دقو

 نوكت ةبساتمب الإ ٍءار نم قئاقحلا فشكت ةيؤر حصي ال هنأ مولعمو ءالعو لج قحلا

 . يئرملا نيبو هنيب

 .هتبثأ ام :باوصلاو ءرصبلاو :(ب) يف )١(
 .ءيشلا ةقيقح امهي دارملاو ءدحاو ىنعمب ةيهاملاو :ةيوهلا (؟)



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا -

 هتيؤرو هآر ام نأب مكحي «هبرل هتيؤرو هدوهش لاح يف ملعلا اذه بحاصف
 يئارملا لمكأ يهو «قحلا رونب الإ ىلاعت قحلا ىأر ام هنأل ؛ةحيحص

 ىلإ بوسنملا رصيلاب كردي ىلاعت قحلا نإ :ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوق حصف

 ةتكنلا هذهل يخأ اي نطفتف .هنكلا ةقيقحب ةطاحإلا مدع وهو ء«طرشلا اذه ىلع ديعلا

 . ةئامعبرأو نيرشعلاو سماخلا بابلا يف تاحوتفلا يف : خيشلا اهركذ ًادج ةعفان اهنإف

 ُهُكرْدُت 0 :ىلاعت هلوق نأ ملعا :نيتئامو رشع يداحلا بابلا يف لاقو

 نيينعم لمتحي “11١7 : ماعنألا] 4؛ٌردصْبْأْل

 ىلع يأ ءقئاقحلا ىلع هيبشتلا قيرط ىلع ءاسنألا هكردت نأ ىفن هنأ :امهدحأ

 نيرصيملل نوكي كاردإلا امنإو ءراصبألا وه سيل ىلاعت هل كردملا نأ ىتعم

  راصيألاب
 اهفعضل ؛ةحراجلاب ةديقملا راصبألا هكردت ال ىنعملا نوكي نأ : يناثلا ىنعملا

 .يهلإلا رونلا ةلباقم نع

 هيف حقو يذلا هرونب ىلاعت هترصبأ ؛ةحراجلاب ديقتت مل اذإ راصبألا نأ ملعف

 . هيبشتلا لبقي يذلا ديقملا اهرونب ال .حابصملاب هيبشتلا

 كاردإ نع هزنت دق ىلاعت قحلا ناك اذإ :«قاوشألا نامجرت* حرش يف لاقو

 رصبلا كاردإ نع هزنتي ال فيكف ءيسحلا كاردإلا نم فطلأ وه يذلا ءهل مهولا

 .كلذ فالخب هللاق كلابي رطخ املك :لاق نم باصأ دقل هللاو .فثكألا وه يذلا

 اهيلإ راشملا هبرق ةدش عم العو لج قحلا ةيؤر نم عناملا امف :لئاق لاق نإف

 :ىلاعت هلوقبو ١15[ :ق] «دروْلا ٍلَبَح ْنِم ِهْبلِإ وَ ضو :[أ/57] ىلاعت هلوقب

 .[46 :ةعقاولا] 4© َنوُرِهُم ال نكلو خي لإ برأ نضل

 برقلا ةدش نأل ؛ةيؤرلا نم ةعناملا ىه برقلا اذه ةدش نأ :باوجلاف

 حتف اذإ ءاملا كلذكو «نيعلا ضايبب هلاصتاب ىري ال ءاوهلا ناك كلذلو «باجح

 عم مكنيبو اننيب يتلا ءافلأ نيعبسلا بجحلل ىلاعت هلوقف ءهاري ال هيف هينيع ناسنإلا

 كلذ ىمسيو ؛ماودلا ىلع بجحلا فلخ نونمؤملا اهيأ نحنق «برقلا اذه ةدش

 قلخلا كردأل عفر ول هنأل ؛ةرخآلاو ايتدلا يف هعفر حصي ال يذلا ةمظعلا باجح

 .نيققحملا عامجإب حصي ال كلذو .تاذلا



 م ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 ال :ىلاعت هلوق يف ؛تاحوتفلا» نم ةئامعبرأو نيرشعلا بابلا يف لاقو
 نيعأو ءهوجولا نيعأ نم نيع لك نم :ينعي *٠١[ :ماعنألا] «ٌُرَصِبَألا ةكرْدُت

 رصبلاف ءرصبلاب الإ اضيأ ىرت ال هوجولاو ءرصبلاب الإ ىرت ال بولقلا نإف ؟؛بولقلا
 ءةريصبلا نيع بلقلا يف رصبلا ىمسي نكل .كاردإلا هي عقي يذلا وه ناك ثيح

 نطابلا يف ةريصبلاو ءرصبلا لحم رهاظلا يف نيعلاو «نيعلا رصب رهاظلا يف ىمسيو
 وه فلتخا امو هيلع مسالا فلتخاف .هوجولا نيع يف رصب وه يذلا نيعلا لحم

 .اهنيعأب رئاصبلا هكردت ال كلذك ءاهراصبأب نويعلا هكردت ال امكف ءهسفن يف

 لسرلا تناك اذإ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 َنَماَدأل :ىلاعت هلوق هيلإ راشأ امك «باجح فلخ نم ىلاعت هللاب نيتمؤم ةكئالملاو

 :ةرقبلا] #ءوِيسُدَو هوُيفَو يكَكَمَو أب نما ّلُك َنوُممْؤمْلاَد وير ني هلا لأ آمي لور
 . ىهتنا .نينمؤملا داحآب فيكف 5

 ندع ةنج يف نوكي يذلا ةمظعلا باجح وه باجحلا اذهب دارملا لعلو :تلق

 . ملعأ هللاو ءدرو امك

 .«رهاوجلاو تيقاويلا» باتك يف ثحبملا اذه ىلع مالكلا انطسب دقو
 :لاقي نأ اهتبثأ نم نيبو ءىلاعت حلا ةيؤر ركنأ نم نيب عماجلا نأ لصاحلاو

 اهتابثإ الو ءاقلطم اهيفن حصي الف ءريغ ال دبعلا دادعتسا ردق ىلع نوكت ةيؤرلا نإ

 .هنكلا ةفرعمو ةطاحإلا هجو ىلع

 دحأل حصي الف ءهعفر حصي ال ةمظعلا باجح نإ :هلوق اهركنأ نم هجوو

 هب طحي مل اذإو ءهب طاحأ امف ؛تاذلا ةقيقح كردت مل اذإو «ءتاذلا ةقيقح كاردإ

 .هآر هنأ عم هآر ام هنأكف

 هلل دمحلاو «كتيؤر تافص نع هتيؤر ةحص كداقتعا يف كبر هزنو كلذ ملعاف

 :هيملاعلا جنو



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا "3

 مانملا يف ىلاعت هللا ةيؤر يفني نم باوج

 . مانملا يف ىلاعت ىحلا ةيؤر عوقو يمني نم هب تبجأ اممو

 ريثكل مانملا يف اهعوقو اوركذ ءاملعلا روهمج نأ يخأ اي ملعا ''”[باوجلاو]

 يبأ مامإلاو «تايزلا ل ٠ لينح نب دمحأ مامالاك ءءايلوألاو ءاملعلا نم

 . مهريغو «يماطسبلا ديزي يبأو «ةفينح

 محتل ريرَعْلا ليِرَت» :غلب املف سي ةروس العو لج قحلا ىلع ةزمح ءرقو

 « ماللا حتمب ليزتت [ب /ةا/] العو الج قحلا هيلع در ءماللا مضب 1[ :سي] كح

 انأو# :ىلاعت هلوق ىلإ غلب املف ءهط ةروس ًاضيأ هيلع ءرقو اليزنن هتلزن ينإ :لاقو

 ىلعو «””ةيخزرب ةءارق ىهف «كانرتخا انأو» :هل لاق [أ/4] ١[ :هط] «َكّتَرتْغأ
 4 . 0( هاا ظا ع 5 ء| 1

 ؟مانملا يف ىلاعت هللا ةيؤر زوجي هنأ نم فلسلا ءاملع روهمج هيلع ام قحلاو

 نإ هيوبأ ىري وأ ؛هيبن ىري وأ ءهماتم يف هبر دبعلا ىري نأ ايؤرلا ريخ» يقي هلوقل
 0 : 5 و . قطط رإ ع 0 :

 1 71و نسحأ يف يبر تيار» : ليو هلوقلو ٠ [نيملسم اناك

 )١( ةدايز نم المحقق 

 بسنف ميتلا يلاوم نم ناك «ةعبسلا ءارقلا دحأ «تايزلا ليعامسإ نب ةرامع نب بيبح نب ةزمح فره

 هنعو شمعألا نع دخأ «ناولح ىلإ ةفوكلا نم تيزلا بلجي ناك هنأل تايزلاب بقل امنإو :مهيلإ

 .(ه105) ةنس يفوت .ةءارقلا يئاسككلا ذخأ

 نم افرح ةزمح أرق ام :يروئلا نايفس لاق دقف «بيرغ مالك اذه (ةيخزرب ةءارق يهف) :هلوف (؟)
 - رثأب الإ هللا باتك

 يقث ءورمع وبأ : يئاخرشلا يدركلا يروزرهشلا نامثع نب نمحرلا دبع ني نامثع : حالصلا نبا 2

 يف دلو فهتالاجرو مالسإلا ءاملع رابك نم ؛هيقفلا ثدحملا رسفملا حالصلا نباب فورعملا :نيدلا

 مث ةيحالصلا يف سيردتلا يلو ثيح سدقملا تيبف ؛ناسارخ ىلإ مث لصوملا ىلإ لقتناو :ناخرش
 فورعملا ؟ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم» :هبتك نم «ثيدحلا راد سيردت يلوف «قشمد ىلإ لقتنا

  (ه11515) ةنس يفوت .*طيسولا حرش»و ؛ىواتفلا#و «حالصلا نبا ةمدقماب

 .(05ص) هجيرخت مدقت (9)

 - دتسملا يف ىلعي وبأو 691(0) نييماشلا دنسم يفو «(954) ريبكلا يف يتاريطلا هجرخأ (7)



 م ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 نع قحلا ىلاعتو «ةروص الإ ىري ال يئارلا نأ ةيؤرلل نوعناملا هب جتحا اممو
 :ةزوعلا

 هتإف ؛ناوكألا عسوأ لايخلا نإف ؛ةيؤرلا عوقو عنمي ال كلذ نأ :باوجلاو

 ضحملا نم مدعلا روصتو «ءيشب سيل ام ىلعو «ءيش لك ىلع هتقيقحب مكحي
 ءانبل ملعلا كيريو ءادوجو مدعلاو ءامدع دوجولا لعجيو «بجاولاو لاحملاو

 الو .ةروصلا لبقي ال ىلاعت هنأ عم ةروص يف ىلاعت قحلا كيريو ءةبق مالسإلاو

 . هتاذ ثيح نم ريوصتلا

 ةرفو هل درمأ باش ةروص يف ةليللا يبر تيأر» :ًاعوفرم يناربطلا ثيدح ينو

 سانلا فلتخا دقو ''"بهذ نم نالعن هيلجر يفو ؤلؤللا شارف ههجو ىلعو رعش
 .هافت نم مهنمو «هليوأت يف

 لايخلا نأش نمو «لايخلا ملاع يف تعقو ةيؤرلا هذه : نيدلا يحم خيشلا لاقو

 يناعملا درجم ىطعتو «كلذ يطعت هترضح نأل ؛دسجتلا هنأش نم سيل ام دسجي نأ

 .عسوأ الو لايخلا نم ىوقأ مث امف «.ةسوسحملا روصلا يف

 هنأ عم ؛ةروص يف ىلاعت قحلا كيريف «ءلاحملا رهظ ًاضيأ هترضح نمو :لاق

 .ةرضحلا هذه يف دوجولا ٍدوجولا لاحملا لبق دقف ؛ةروصلا لبقي ال ىلاعت

 هيلع مدآ ىأر امك «نيناكم يف دحاولا مسجلا كيري هنأ لايخلا ةوق نم كلذكو

 طسب املف» :هلوق نم يذمرتلا هوار يذلا «ةضبقلا ثيدح يف هسفن مالسلاو ةالصلا

 اذه يف مدآف ''”«هتيرذو مدأ اهيف اذإف» ءهلالجب قيلي امك يأ ؛هدي ىلاعت قحلا

 .اهجراخ هنيع وهو .ةضبقلا يف ثيدحلا

 نب ميهاربإ ني هللا دبع هيقو ريكلا يف يناربطلا هاور :(5800 /1) هدئاوزلا عمجم» يف لاق «0008)

 .امهمجرت نم رأ ملو ءهيبأ نع نيسحلا
 رضخ يف رقوم باش ةروص يف مانملا يف يبر تيأرا :هظفلو (45”7) ريبكلا يف يتاربطلا هجرخأ )١(

 . . .عوضوم :(77 )١/ ةعونصملا ءىلآللا ؛«بهذ نم شارف ههجو ىلعو بهذ نم نالعت هيلع
 ةعيرشلا هيزنتو )8١/1(+ تاعوضوملا رظناو ءركنمف :لاقف ثيدحلا اذه نع دمحأ مامإلا لئسو

 .(٠١غةرثحر

 .(5151/) نابح نياو 421727 /1) كردتسملا يف مكاحلاو .(77374) يذمرتلا هجرخأ (؟)



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا كما

 ؟ثيدحلا اذه يف لوقت امف «هناكم يف مسجلا نوك ليحُي نم ايف

 مهروبق يف مهنوك عم «ءامسلا يف ءارسإلا ةليل ءايبنألاب كك هتالص كلذ ريظنو

 . ضرألا يف

 هلاح فلاخي .ىرخأ دلب يف مانملا يف هسفن ناسنإلا ةيؤر ًاضيأ كلذ ريظنو

 ردق امل كلذ الولو «هريغ ال هنيع وهو ءهيف مان يذلا عضوملا يف هيلع وه يذلا

 . هلقعت ىلع ردق ام هسفت يف هروص الول هنإف :؛لاحملا ضرف ىلع لقعلا

 يفو ةكرعملا يف ًالوتقم ىرُي «هللا ليبس يف لوتقملا ديهشلا ًاضيأ كلذ ريظنو

 "'امك ةنجلا يف حرست ءرضخ رويط لصاوح يف قزري ؛هللا دنع يح وهو ءربقلا
 .ةرو

 نم ةئامعيرأو نيتسلاو عبارلا بايلا يف خيشلا هلاق امك كلذ حاضيإو

 ىلع رم نم لكف ءاهيف رهظ نم لك ىلع اهسفتب مكحت نطاوملا نأ «تاحوتفلا»

 .هب غيصتأ نطوم

 وه يذلا ءمانملا يف ىلاعت قحلل ديعلا ةيؤر [أ/45] كلذ ىلع ليلدلاو :لاق

 ًاهزنم ىلاعت هنوك عم .ةروص يف الإ هيف ىلاعت قحلا ىرت ال كنإف ؛لايخلا نطوم
 هزنم وه امب ىلاعت قحلا يف كيلع مكح دق ؛نطوملا مكح ناك اذإف .ةروصلا نع

 ؟هريغي فيكف .كلذك الإ هارت الو ءهنع

 قحلا رت مل ؛يلقعلا رظنلا نطوم ىلإ لايخلا ةرضح نم تجرخ اذإ كنإ مث

 مكحلا ناك اذإو «لايخلا نطوم يف اهتكردأ يتلا ةروصلا نع ًاهزنم الإ ىلاعت

 مكحلا كلذ تبثأو «تيأر ام ىلاعت قحلا تيأر اذإ فرعت تنأف ؛نطاوملل

 ذإ ؛ًادبأ ملع هب كل لصحي الف «ًادبأ الوهجم كل ىلاعت قحلا ىقبي ىتح «نطؤملل

 نطوم يف هتفرعم نم كدنع امو .هلاحب كيلع مكحي ءهيف نوكت نطوم نم ولخي ال
 نم ىلاعت هدنع امو «مدعني ىلاعت هب ملعلا نم كدنع امف ءرخآ نطوم يف كنم مدعني

 .عونتي الو لدبتي الو ؛ريغتي ال هسفن ملع

 )١( ملسم هجرخأ )/1841(



 ١ ةبهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 ؟نكامألا نم مونلا لحم امف :لئاق لاق نإق
 يف امأو ءايندلا يف اذه ءةصاخ رمقلا كلف رعقم تحت ام هلحم :باوجلاف

 «مون ال رمقلا كلف نود امو «ةتباثلا بكاوكلا كلف رعقم تحت ام هلحمف ةرخآلا

 «تيقاويلاو رهاوجلا"» باتك يف ايؤرلا ثحبم يف كلذ ىلع مالكلا انطسب دقو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءهعجارف
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 مهوت نم باوج
 اقلطم دبعلل لعفلا ةفاضإ حصي ال هنأ

 حصي ال هنأو .هدحو ىلاعت هلل دوجولا ىف لعفلا نأ مهوتي نم هب تبجأ اممو

 .ةيريجلا بهذم و رعاك ءهوجولا نم هجوب دبعلا ىلإ هتفاضإ

 [ب /94] ناكرأ عيمج همدهل ؟عامجإلاب لطاي بهذملا اذه نأ : باوجلاو

 عم يل لعف ال :لاق نم :نيدلا يحم خيشلا لاق دقو ءاهماكحأ عيمجو .ةعيرشلا

 «توبسكي «نولمعي .نولعفي :هرخآ ىلإ هلوأ نم هنأل ؛نآرقلا بذك دقف هللا

 اهنأل ؛ةيهلإلا بتكلا عيمج بذكي كلذكو «نوقتي ءنوهقفي ءنوعنصي «نولوقي
 .دايعلا ىلإ لاعقألا ةفاضإب تلزت اهلك

 .هلاعفأو ىلاعت هللا الإ دوجولا يف ام :«تاحوتفلا» نم رارسألا باب يف لاقو

 .شقانت الو ملسف .شحاوفلا مرخ هنأ عم

 َنوُلَسَت امو ٌحَفَلَح ُهَّناَو# :ىلاعت هلوق يف ةئامو نيعستلاو نماثلا بابلا يف لاقو

 وه يذلا لعفلاب هافنو ءريمضلاب دبعلل لعفلا ىلاعت ءدتبا [51 :تافاصلا] *©

 يف ةينثتلا ريمض تبثأو ءْنارَمُعلا يف مسا هل رهظي ملف ءركب وبأ ىفتنا امك .قلخ
 ىهتنا .نارمعلا

 قحلا نأل ؛لعفلا نم دبعلا ةيرعت زوجي ال هنأ ملعا :«راونألا حقاول» يف لاقو

 ةبسن ةحص الولو «عقاولاب الإ ربخي ال ىلاعت قحلاو «هيلإ لعفلا فاضأ دق ىلاعت

 ال ناكو ءسحلل ةتهابمو .فيلكتلاو باطخلا يف احدق كلذ ناكل ؛دبعلل لعفلا

 وأ ءدعقم اي شما :نمزُملا دبعلل لوقي ذئنيح ىلاعت هنأكو «ءيش يف سحلاب قئوي

 هيلع مالكلا خيشلا طسي امك كلذ لثم نع هللا ىلاعتو [أ /45] «لعفي ال نم اي لعفا

 .هعجارف نيتئامو نيئامثلاو سداسلا بابلا يف

 دبعلا نإ :لاقي نأ يغبني ال :لوقي هللا همحر يفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 نع لاعفألا بلسو .بدألا ءوس نم كلذ يف ىفخي ال امل ؛هرايتخا نيع يف روبجم

 .ةيهلإلا بتكلا رئاسل فلاخم كلذو «دابعلا



 1 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 ةرضح يف فقت نأ كايإ :لوقي هنع هللا يضر دينجلا مساقلا وبأ خيشلا ناكو

 كل ىرت ريصت الو ءافلتلا نم ةاوهم يف عقتف «هقلخ نود هدحو هلل لعفلا دوهش

 ىهتنا .اهلك عئارشلل مده كلذ يفو ءهنم بوتت ابنذ

 نم ىلاعت قحلا بلط ام :آاضيأ لوقي هللا همحر ىفصرملا ًايلع يديس تعمسو

 : ةحئافلا] <« ٌنيِيَنَف َكاّيِإو دِبعن َكاَيِإ د - لاكش هلرق وحن يف ةتاعتسالا هدايع
 زوجي ال مهنأ ىلع دابعلا هبنيل الإ ١58[ :فارعألا] أب اوُيِهَتَسأ# :هلوق يف [5

 .ةلمج لاعفألا نم مهسوفن اورعي نأ مهل

 فالخلا أشنم نأ ملعا :ءوضولا ىلع مالكلا يف نيتسلاو نماثلا بايلا يف لاقو

 يذلا نكمتلا كلذ عجري اذامل اوردي مل مهنوك بسكلا ةلأسم يف رظنلا لهأ نيب

 نوكي نأ ىلإ عجري له «لعفلا لاح هسفن يف هدجوو ءديعلل ىلاعت هللا هاطعأ

 ةقولخملا ةدارإلا نع وأ ءاننكمت نع ةدوجوملا نيعلا كلت ىف رثأ انيف ةثداحلا ةردقلل

 . ةثداحلا ةردقلا رثأ ال قدارإلا رثأ نيكمتلا نوكيف ؟انيف

 الو .هسفن يف هدجي يذلا نيكمتلا نيعل ًافلكم ناسنإلا نوك يغبني كلذ ىلعف

 كلذبف ؟ًاراتخم هنوكل وأ ءآرداق هنوكل له .نيكمتلا كلذ عجري اذامل هلقعت ققحي

 ال :ىلاعت لاق اذهلو ءافلكم نوكي نأ حص هسفن نم هدجي يذلا نكمتلا نم ردقلا

 :لاقي الو ءًايدوجو أرمأ اهاطعأ دقف [7 :قالطلا] «اَهنئاد آم اَّلِإ امنت ُهَنأ ُنِكي

 . ىهتنا .ءيش ال اهاطعأ

 :«تاحوتقلا» نم نيسمخلا بايبلا يف لاقو

 نيأ نمف ءهدحو انلامعأل دجوملاو قلاخلا وه ىلاعت هللا نإ :لئاق لاق نإ

 ؟رايتخا الو لعف هعم انل سيلو «فيلكتلا انءاج

 ىلاعت هللاب ءاملعلا زجعي ةردق انل لعج نأ دعب الإ انفلك ام ىلاعت هنأ :باوجلاف

 انفلكي ملف ءاهركني الو ءهسفن نم اهدهشي دبعلا نوك عم «ةرابعب اهنع حاصفإلا نع

 قحلا هفلكي مل فيك َنِمَّزلا لمأتو ءانغلكي مل تدقق اذإو «ةردقلا هذه دوجو دعب الإ
 اهب ىلاعت هللا فلك يتلا رومألا نم كلذ ريغ الو ءداهجلاب الو ءًامئاق ةالصلاب ىلاعت

 :ميلسلا

 الولف «كلملا ةطساوب ناسنإلا يف يهلإلا خفنلا اهرهظأ يتلا ةردقلا هذهو :لاق



 ةيهلإلا تافصلا يتاعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا ل

 ىف نإف ؛نيعتسن كايإو :لق اندحأل ليق الو .فيلكتلا انيلع هجوت ام ةردقلا هذه

 ْ .دبعلل لعفلا نم ءزج َتايثِإ ةتاعتسالا

 ءيعرش ليلدب دحاو بناج نم ديعلل لعملا اهتفاضإ يف ةلزتعملا تقدصف
 . لصألا مكحي هلل لعفلا اهتفاضإ يف [أ/43] كلذك ةيربجلا تقدصو

 «ىلاعت هللا نود لالقتسالا مكحب دبعلل لعفلا اهتفاضإ يف ةلزتعملا تأطخأو

 .[ب /49] ةلمج ديعلل لعفلا اهتفاضإ مدع يف ًاضيأ ةيريجلا تأطخأ امك

 ىلاعت هللا ىلإ لاعفألا مهتقاضإ يف ةيجانلا ةقرفلا مه نيذلا ةيرعشألا تقدصو

 ىهتنا . يعرش يلقع ليلدب «نيبناجلا نم ابسك دبعلا ىلإو .ءاقلخ

 نأ ىلع مهلك راظنلا قفتا :؛تاحوتفلا» نم نيعستلاو يناثلا بابلا يق لاقو

 نم الو دبعلا بسك نم تسيل اهنأو «هدحو هلل دبعلا نم لعفلل ةنراقملا ةردقلا قلخ

 هيلإ لعفلا داتسإ ىفن نمف هريغ ال هيلإ لعفلا دانسإ بسكلا امنإو «ةلاصألاب هقلخ

 يف عراشلل ىفاوم وهف «دبعلا نع لعفلا جرخي لقعلا يف هل ليئد ال هنأل ؛أطخأ

 .هيلإ لعفلا ةفاضإ ةحص

 «ليوأتلا لمتحت هيلإ لعقلا ةقاضإ نع دبعلا جرخت تءاج يتلا صوصنلا عيمجو
 ةردقم نيقولخملا لاعفأ نإف [17 :دعرلا] 4ع لك ُنيَخ ُهَّمأ» :ىلاعت هلوق وحن
 اهيف دبعلل سيلو «ىلاعت هللا نم ًاضيأ ةلاصألاب اهبابسأ دوجوو :ىلاعت هللا نم

 ال ضارعألاو ءضارعأ لاعفألا ذإ ؛هيدي ىلع اهل رهظم هنإ ثيح نم الإ لخدم

 . مسج يف الإ رهظت
 لماعلا وهو .لمعا :كل لوقي ىلاعت قحلاف :لاق مث ءكلذ يف خيشلا لاطأو

 ًاناحتما وأ «ضرألا يف ًافلختسم كنوك ثيح نم كيلإ لمعلا بسني مث .تنأ ال كب

 وأ «ءكسفنل كيلإ هفاضأ ام يعدت له :لعفلاب هعم كبدأ - ملعأ وهو - رظنيل ءكل

 ؟هعم ابدأ هيلإ رمألا درت

 ءازجلاب قيقحلا ناكل ؛ملأ وأ ميعث نم ءازجلا لحمب سيل لمعلا نأ الولو

 نم ءازجلل دب الو - ملأتلاو ميعنتلل ًالهأ "”لمعلا نكي مل املق «دبعلا ال )لمعلا

 )١( :(ب) يف الفعل 

 .لعفلا :(ب) يف (؟)



 "1 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 هنأل فلكملا وهو ءاسح هيلإ لعفلا بسن نم هلحم ىلاعت هللا لعج - هب موقي مئاق

 ىهتنا . لعفلل ةلالاك

 وهو ةلآلاب قلخي ال ىلاعت هللا نأ :لوقي نم لهجأ ام :رارسألا باب يف لاقو

 لعجي نم نأ امك ١4[ :ةبوتلا] «ٌكيِدَبَأ ُهَّنَأ ٌمُهْبْدَمُي َمُهوُلِتَق# :ىلاعت هلوق لبقي

 تمر اَمَو مهتم هنأ ىركلو مُهوُلُممَت لَم :ىلاعت هلوقل ؛ًاضيأ لهاج ديعلل لعفلا

 وه اذه «نمؤم هب وه امب رفكي اذه ىرتف [177 :لافنألا] «ْنَر َهَّنَأ يركلو َتِيمَر ْذِ
 ىهتنا .هل ةلآ فيسلاو تنأو .كل ةلآ فيسلاف ءباجعلا بجعلا

 «ةئثامثالثو نيعستلاو دحألا بابلا يف ةيآلا هذه ريسفت يف خيشلا لاطأو

 «تاحوتفلا نم قلاخلا مسالا ىلع مالكلا يف ةئامسمخو نيسمخلاو سماخلاو

  بجعلا ىرت اهعجارف
 كارتشالا نم مهاطعأو الإ هرصنب ىلاعت هللا رمأ ام :اهتم رارسألا باب يف لاقو

 ناكو ءرابخألاو تايآلا در دقف - رادتقالا ينعيو - يل ةردق ال :لاق نمف ءهرمأ يف

 .ثيعلاب عراشلا فيلكت قحلأو ثكن نمم هنإف ؛رانلا يف ههجو ىلع بكي نمم
 . ىهتنا

 دبعلا ةفص نم زجعلا سيل :[أ/8191 لوقي صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 ىلع زجعلا قالطإف .لعفلا كلذ قلخ ىحلا ةدارإ مدع نع ةيانك وه امنإو .ةقيقح

 . لمأتيلف ىهتنا - زاجم دبعلا
 ؛كيرشلا نع ىلاعت قحلا تهزن اذإ :ةئامو نيعستلاو نماثلا بابلا ىف لاقو

 دبعلل نأ الوت هنإف ؛فيلكتلا ةحص لجأل ؛لعفلا نود كلملا يف ةكرشلاب هديقف

 نمف «بابسألا باجح فلخ نم ةكرشلا كلت نكل ءهفيلكت حص ام لعفلا يف ةكرش
 عئارشلا أطخأ لعفلا ةكرش نع هبر هزن

 ءدعقم اي شما :لوقي نأ ميلعلا ميكحلا نم لاحم :«راونألا حقاول» يف لاقو

 لعافلا ىلإ لعقلا ةبسن يقبف «كلذ يضتقت ال ةمكحلا نإف ؛لعفي ال نم اي لعفاو

 ىهتنا .[ب/١١٠] فرعت نأ يغبني

 الحم كلعج ىلاعت قحلا نأ ملعا :«تاحوتفلا» نم اياصولا باب يف لاقو

 لكل داجيإلا مكح كلف «ةروص لمعلل رهظ امل كالولو ءهدوجوو لمعلا روهظل

 .هيف رثأ ال كيدي ىلع زربي لمع



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا "01

 نيب نوقرفي ال سانلا رثكأ :لاقف ةئامثالثو نيرشعلاو ثلاثلا بايلا ىف دروأو

 دارأ اذإ ىلاعت هللا نإو «كلذك سيلو ءمكحلا وه رئألا نأ نونظي لب 5 رثألا

 دب الف ؛موقي لحم ىف الإ ءاهدوجو حصي ال يتلا رومألا نم ىنعم وأ «ةكرح داجيإ

 داجيإ يف مكح لحمللف ءهسفنب موقي ال يذلا ءرمألا اذه نيوكت هيف رهظي لحم نم
 .هيق رثأ هل امو ءنكمملا اذه

 هللا ىلإ لعفلا ةيسن هجو فرع هققحت نم «مكحلاو رئثألا نيب قرفلا اذهف

 .هعرش عمو .هللا عم بدألاب ماقو ءدبعلا ىلإ هتيسن هجوو ءىلاعت

 نيع ىف روبجم دبعلا نإ :لاق نم :ةئامثالثو نيتسلاو يداحلا بابلا ىف لاقو

 كلذ لعمب اوحربفت نأ هللا لهأ فنأ دقو :«ةعيرشلا عم بدألاب ماق اميف :؟ةرايقلا

 دبعللو اقلخ ىلاعت هلل لعفلا نإ :اولاق امنإو .ظفللا ثيح نم هيلع بترتي امي
 . ًاداتسإ

 - بسُنلا مكح الول هنأ ملعا :ةنامسمخو نيسمخلاو نماثلا بابلا يف لاقو

 ءرثأ اهدنع رهظ الو ءنيع بابسألل ناك ام ؛اهحتفي بسنلا قيقحتو - نونلا رسكب

 امو ءاهنم الإ ًارثأ نونمؤملا دهاش امف ؛بابسألا ىلإ رثكأ ملاعلا دانتسا نأ مولعمو

 .اهدنع الإ هولقع

 .دب الو اهيف راثآلا تدجو :لاق نم سانلا نمف

 .دب الو اهدنع لاق نم سانلا نمو

 ءاهدنعو اهب راثآألا تدجُو لوقنف قيقحتلاو فشكلا لهأ نم انلاثمأو نحن امأو

 انس ادوهش اهبو «ًالقع اهدنع يأ

 ةقيقح نم دب الف .'''ٌلُمَعَت هيف مهل ام الإ هدابع نم ىلاعت قحلا بلط امف

 ُهَّنَو© كل ال ىلاعت هلل ٌقلخ هنوك عم ؛كيلإ لمعلا يف ةفاضإلا يطعت ءانه نوكت

 نيبو «ىلاعت هلل قلخلاو .دبعلل لمعلاف [17 :تافاصلا] *() دمت امو 3

 . ظفللاو ىنعملا يف ناقرف قلخلاو لمعلا

 ىزاجتو كل وه لمع وه ام ثيح نمف ةريثك هوجو دحاولا رمألل نوكي دقو

 .لعف :(ب) يفو :(أ) يف تطبضو تيك اذكه 220



 فلي ةيهلإلا تافصلا يتاعمل ةحضوملا ةيغشكلا دعاوقلا

 ىنعم هنإف ؛اذه نع لفغت الف [1/48] «ىلاعت هلل وه ٌقلخ وه ام ثيح نمو ءهب
 . ىهتنا . فيطل

 هر

 1١6١[ :فارعألا] «تريِمّرلا ْمَحَنَأ# :ىنعم يف ًارارم هانررق امم بيرق اذهو

 «بابسألا دي ىلع رهظ امنإ ؛ةرخألاو ايندلا يف ةمحرلا نم رهظ ام عيمج نأ وهو

 ام دجو لمأت نمف ءءيش اهنم انل دبي مل هتاذب ةمئاقلا نيمحارلا محرأ ةمحر ةيقبو

 ققحت نمو ءملعأ هللاو «ةالف ضرأ يف ةرذك رهظي امل ةبسنلاب ةمحرلا نم رهظ

 .هباب ىلع ليضفتلا لعفأ لعج هل حص كلذب

 ام ؛بوبرملاو برلا نيب ةطبارلا الول :نيتئامو نيعيسلاو عساتلا بابلا يف لاقو
 بوبرملا ناك الو .مهلاعفأ ىلع مهازاج الو .يهنلاو رمألاب هدايع ًافقلكم ىلاعت ناك

 .هعم بدألاب هدابع فّرعيو ىلاعت هللا ىلع لدي امم ناك الو .هقالخأب قلختلا لبق

 مل نمو ءطق كعمس قرط ام هنأ نظأ ينإف ؛هيلع كانهبن امل يخأ اي نطفتف

 .نيتسلاو يداحلا بابلا يف ًاضيأ هوحن ركذو ءريثك ملع هتاف كلذ فرعي

 لاعفألا قلخ ةلأسم ةروص :«تاحوتفلا» نم نيرشعلاو يناثلا بايلا يف لاقو

 يأ يأرلا ءىدابب يردي ال يئارلا نأل ؛ءاجهلا فورح يف (ال) ةروص اهيسكو

 يذلا - فرحلا اذه ىمسيو .فلألا وه رخآلا نوكي ىتح ءماللا وه نيذخفلا

 رهاظلا لعقلا صلختي ملف ءلاعقألا يف سايتلالا فرح - فلأ مال وه [ب 31

 .وه نمل قولخملا دي ىلع
 .تقدص قولخملل وه :تلق نإو ءتقدص هلل وه :تلق نإف

 لعفلا ىلاعت قحلا فاضأ الو .فيلكتلاب دبعلا باطخ حص ام كلذ الولو :لاق

 .ىهتنا 4٠[. :تلصف] © مُّتِش ام ًاوُلمَعَأ# :ىلاعت هلوق وحن يف هيلإ

 انيلإ ىلاعت قحلا فاضأ امنإ :ةئامعبرأو نيرشعلاو يناثلا بايلا يف لاقو

 وهف ءابسك انلو ءًاقلخ ىلاعت هلل يهو .باقعلاو باوثلل ًالحم اننوكل ؛لامعألا

 .كلذ يف لاطأو ءاتب انيف لعافلا ىلاعت

 لقعتو «لاعفألا قلخ ةلأسم نأ ملعا :ةئامو نيرشعلاو دحألا بابلا يف لاقو

 . لئاسملا بعصأ نم ءاهيف بسكلا هجو
 ىلاعت قحلا يل حتفي ملو ءاهلكشتسا هلك يضاملا يرمع تئكم دقو :لاق



 ةيهلإلا تافصلا يتاعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا فلن

 نيثالثو ثالث ةنس يف بابلا اذهل يدييقت ةليل الإ «هيلع رمألا وه امب ملعلابو ءاهيف
 :ةنامكبو

 .ملعأ هللاو «نينس سمخب خيشلا توم لبق كلذو :تلق

 نيب لعفلا روصت ّىلع رسعي ءاهملعي يل حتفي نأ لبق تنكو :خيشلا لاق

 تفرع دقف نآلاو «نيرخآ هب لوقي يذلا قلخلا نيبو ءموق هب لوقي يذلا بسكلا
 .هيف كش ال يذلا عطقلا ىلع ةلأسملا هذه قيقحت

 حصي ال ءردقلا رس لئاسم نم ةلأسملا هذه :يلازغلا دماح وبأ مامإلا لاق دقو

 .كلذ يف روذعم وهو ءرادلا هذه يف دحأل اهملع فشك

 هيدي نيب ينفقوأ ىلاعت قحلا نأ :حتفلا اذه ةروصو :نيدلا يحم خيشلا لاق

 مل ذإ ؛قولخم همدقتي مل يذلا لوألا قولخملا ىلع يتريصب فشكب ءمانملا يف
 .هدحو ىلاعت هللا الإ مث نكي

 :يل لاق «بر ايل :تلق ؟ةريحلاو سبللا ثروي رمأ انهه له رظنا :لاقو

 انأف [أ/44] .قلخلا نم ٌءيش الو هيف دحأل ام .تاثدحملا نم هارت ام عيمج اذكهو

 يف خفنلا تقلخ «يرمأ نع نوكتف .بابسألاب ال «بابسألا دنع ءايشألا قلخأ يذلا

 . رئاطلا يف ''”نيوكتلا تقلخو «ىسيع

 اذإ :يل لاقف ؟لعفت الو لعقا :كلوقب '”تبطاخ نإ كسفنف بر اي :هل تلقف
 . ةققاحملا لمتحت ال ةرضحلا نإف ؛ققاحت الو بدألا مزلاف يملع نم ءيشب كتعلطأ

 قلاخ تنأو ؟بدأتي نمو ققاحي نمو ءهيف نحن ام نيع اذهو بر اي :هل تلقف
 الف بدألا تقلخ نإو ءاهمكح نم دب الف ةققاحملا تقلخ نإف ءبدألاو ةققاحملا

 .تصتأو عمساف كاذ وه :لاقف ءهمكح نم دب

 «تصنأ ىتح تاصنإلاو «عمسأ ىتح عمسلا قلخا .ءكل كلذ بر اي :هل تلف

 امو ءتملع ام الإ تقلخ ام :يل لاقف «"”تقلخ ام ىوس نآلا كبطاخي امو

 .تطاحأ :(ب) يف (؟)
 نم هنأ دي الف يبرعلا نبا خيشلا نع ًالضق يماعلا نع ردصي ال ةَرعلا بر عم اذه بدألا ءوس (9)

 :ةئلع سؤتعلملا



 1 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 يلو ءنامز يف ال َيف هب يملع قلعتي نيح ءلزألا يف هيلع مولعملا وه ام الإ تملع

 .ىهتنا .ةغلابلا ةجحلا

 هيلع يرجتل ؛ديعلا ىلإ لعفلا ةبست نم دب الف .«ميظعلا فشكلا اذه عمو :تلق

 .ملعا هلئاو ءدودحلا هيلع ماقتو ءماكحألا

 :ىسيع يف ىلاعت هلوق يف ءقلخلا ىلإ قلخلا ىلاعت هللا فاضأ دق :تلق نإف

 1١١١[. :ةدئاملا] 4يفذِإي ريل ْةَنْيِهَك يللا َنِم قلت ْذإَ
 نع جرخ هنأ هتياغو ءةيدوبعلاو فيلكتلا ىلإ در #ينذإب# :هلوق نأ :باوجلاف

 .ريغ ال يروخاف وأ راجن هنأكف «نيروصملا قحلي يذلا مئإلا

 ىتعم ىف :«تاحوتفلا١ نم ةثامثالثو نينالثلاو عباسلا بايلا ىف خيشلا ركذ دكو

 :14 :فاقجألا] «ٍضْرألا َنِم ْاوَُلَح اَناَم قرأ ِهَلَأ نود نم توعد ام ْمُتيَرَأأل :ىلاعت هلوق

 هقلخ نأكف «ىلاعت هللا نم نذإب ناك امنإ ريطلل [ب/7١٠] ىسيع قلخ نأ ملعا

 الإ ةقيقح قلخلا فاضأ ام ىلاعت هللا نإف ؛ىلاعت هللا ىلإ اهب برقتي ةدايع ريطلل

 .اقلاخ نوكي ال دبعلاو ءدبع عامجإلاب ىسيع نإف ءهللا نذإل

 لك ىلع قلطت ةظفل اهنإف ؛(ام) ةملك مومعل ةلأسملا هذهب انتج امنإو :لاق

 ملع يف هيلإ عوجرملا وهو يو لاق اذكه «لقعي ال نممو ٠ لقعي نمم ءيش

 «لقعي ال امب صتخت (ام) ةظفل نإ :نولوقي نفلا اذهل نيلحتنملا ضعب نإف ؛ناسللا

 ام عمج برعلا مالك يف انيأر دقف ؛ررحم ريغ لوق وهو .لقعي نمب صتخت (نم)و

 .لقعي ام ىلع ام قالطإو :“"”لقعي نم عمج لقعي ال
 مم :هلوق نم (ام) ةظفل يف لاقي ال هنأ ملُعف :لاق مث كلذ يف لاطأو

 ال هنأ عم لقعي ىسيع نإف ؛لقعي ال نم اهب دارملا ْنِإ : «ِهَسأ نود نم توْعَدَت

 نإ ثيح نم داهتجالاب ىلوأ هيوبيس هلاق امف ءآمزج باطخلا اذه يف لخدي

 . ىهتنا . ةيبلغأ ةدعاقلا

 ملع طسب نم وأو ؛ٌةاحتلا مامإ هيوببسب بقلملا رغب وبأ ءالولاب يثراحلا ربتق نب نامثع ني ورمع )00(

 قالآ هرشعب ديشرلا هزاجأو يئاسكلا رظانف دادغب ىلإ لحرو ةرصبلا مدقو زاريش يف دلو ءوحنلا

 ةئس يفوت ءهلشم هدعب الو هلبق منصي مل وحنلا يف ؛هيوبيس باتك# هباتك فنصو مهرد

 هام

 .لقعي ال ام عمج ىلع (نم) قالطإ :اذكه ةرابعلا لعلو ءفيرحت هيفو نيتخسلا يف ةرابعلا اذك (7)
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 ذخاؤي لهف ءاهب فرصتو (نك) فرح ًادبع ىلاعت هللا ىطعأ اذإف : ليق نإف

 [؟ 85 هرقل 4 تيك اَم اهلَعَو و ثتيسك اًماهل# :ىلاعت لاق مع :باوجلاف
 يم

 4 ةملبلا هيل 11 و و برا و اي

 نوكي دق هنأل ؛ىلاعت هللا عم بدأ ءوس نوكي ديعلا فرصت نأ عم ١54[ :ماعنألا]

 .ىلاعت هبر عم بدألا ىعدا نيح [أ/١٠٠] هل ًارابتخاو ًاجاردتسا

 فرح هللا هاطعأ نمل بدألا :لوقي هنع هللا ىضر نيدلا يحم خيشلا ناكو

 ةئامو نيعبسلاو عباسلا فانيلا ىف كلذ: ىلع مالكلا طسب امك اهب فرصتي أل انآ (نك)

 .«تاحوتفلا» نم

 ؛هب ةصاخ ةلاصألاب اهلعج ىلاعت قحلا نوكل ؛ًايدأ اهب فرصتلا اوكرت امل مث

 يشم نم ؛اوؤاش ام اهب نونوكيف «ميحرلا نمحرلا هللا مسب» : ظفل اهلدب مهاطعأ

 ىلاعت هللا ىلإ ''”ًاعجار هللا مسبب نيوكتلا ناكف .كلذ وحنو ءاوهلاو ءاملا ىلع

 ةوزغ يف ِةييب هللا لوسر اهلمعتسا امنإو ءاهب مهفيرصت دنع ًانطاب هل وه امك ءارهاظ

 مك* :لخنلا نم بيسعل لاقو «ناكف 2"”«رذ ابأ نك» :لاقف زاوجلل ًانايب كوبت

 هللا رارسأ ضعبب هباحصأ صاوخ ضعبل مالعإ كلذ يفو ءًافيس ناكف "”«ًافيس

 ا

 وأ ءناسنإ وه لهف «ءضرُ ول ًاثاسنإ ىلاعت هللا نذإب دبع قلخ اذإف :ليق نإق

 ؟ناسنإ مسج رهاظ ةروص يف ناويح

 اذهو ءمدآ ينب ىلع الإ ناسنإ قالطإ عمسن مل انأل ؛يناثلا رهاظلا :باوجلاف

 ءايابذ اوقلخي نآ مهلك قلخلا زجعأ دق ىلاعت هللا نأ كش الو ءمدآ ينب نم سيل

 . روصلا لمكأ يه يتلا ناسنإلا ةروص نع ًالضف

 باتك يف ىأر هنأ :ةنامثالثو نيثالثلاو سماخلا بابلا يف خيشلا ركذ نكلو

 . خاسنلا فيرحت نم وهو ءعجار :نيتخسنلا يف 00
 .(57 /9) كردتملا يف مكاحلا هجرخأ (؟)

 موي البكي يبنلا ! ىلإ ءاج شحج نب هللا ديع نأ» : :هظفلو )7١379( فتصملا يف قازرل !| دبع هجرخأ فقل

 .هآفيس هدي يف عجرف لخت نم ًابيسع لي يبنلا هاطعأف هفيس بهذ دقو دحأ



 فني ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 نيفعتب «يناسنإلا ينملا نم نوك ةعيبطلا ملعب ءاملعلا ضفعب نأ "ةيطينلا ةحالفلا»

 ةروصلاب ًاناسنإ ءناكملاو نامزلا نم ردقم رابتعاو .صوصخم نزو ىلع صاخ

 اعيش هن ىلذغتي ام ىلع ديزي الو ملكتي الو ءاهقلغيو هينيع في ةنس ماقأو «ةيمدآلا

 .ةنس دعب ثامف

 ناك وأ ءسرخأ مكح همكح ًاناسنإ ناكأ ىردي الف :نيدلا يحم خيشلا لاق

 .ىهتنا ؟ناسنإ ةروص يف رخآ ًاناويح

 هلوق يف ةنسحلا نود دبعلا ىلإ ةئيسلا لعف فاضأ دق ىلاعت هللا نإ :تلق نإف

 [ب/١٠] «ٌكِسَْل نِف تيم ني َكْلَصَأ آن هللا ْنِف ْوَنََح ْنِي َكْلَصَأ اَمظ :ىلاعت

 لعفلا فيضيف .بدألا هيي هملعيل 4َكِيْنَن ني :ىلاعت لاق امنإ :باوجلاف
 لبق ىلاعت لاق دقف الإو .هديس ىلإ نسحلا لعفلاو ءًاداجيإ ال ًادانسإ هسفن ىلإ حييبقلا

 نوفيضي بدألا لهأ نم رباكألا لزي ملو [9/8 :ءاسنلا] «مأ ٍرنِع نم يك قه :كلذ

 . ًاداجيإ ال ًادانسإ ءمهسفنأ ىلإ حيبقلا :يأ ءفؤوملا لعفلا

 *©) فين وهف ٌتْضِرَم اًدإَو :مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ ديسلا لاق

 ناك ثيح .هسفن ىلإ ضرملا فاضأ لب «''”ينضرمأ اذإو :لقي مل 8١[ :ءارعشلا]

 . اهل ًايوبحم هنوكل هير ىلإ ءافشلا فاضأو .«سوفتلل ًاهركم

 4 تحيل مكي تو سلا َيَمَم ْنَأ» : مالسلا هيلع بويآ ديسلا لاق كلذكو
 .باطخلا بدأ ظفح لب «ينمحراف رضلاب ينتسسم بر :لقي مل 187 :ءايبنألا]

 [ل9 :فهكلا] 4اًببِعأ نأ ٌتدْرَفظ :مالسلا هيلع رضخلا لوق كلذ ريظنو

 مث ]1/٠١١[ ءاهيلإ هتفاضإ سوفنلا هركت بيعلا ناك امل هسفن ىلإ بيعلا فاضأف

 كلذ ناك ثيح [87 :فهكلا] كاَمْهَرَك اَعيْخَبْسيَو اَمُهَّدْشَأ اَنْدِي نأ َكِير داراق# :لاق

 . سوفتلا ىلإ ابويحم
 يف :«تاحوتفلا" نم نيئالثلاو يداحلا بابلا يف نيدلا يحم خيشلا لاطأو

 )١( ينتضرمأ :ةخسن :(0أ) شماه يف .
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 ريمض ىف هلوسرو هللا نيب عمج نمل ''”تنأ بيطخلا سنب" :ِلو هلوق ىنعم
 *«( © اتم َبْقأو هوَكَم هني اربح امير اَمُهَلِبي نأ ندرك :[ىلاعت] هلوق يفو ءدحاو
 هللا عطي نمو» :هلوق يف هبر عم هسفن عمج كي هللا لوسر نأو 4١[ :فهكلا]

 .بدأ همواقي ال ءايبنألا بدأف هعجارف '””«ىوغ دقف امهصعي نمو دشُر دقف هلوسرو

 هيدي ىلع ىلاعت هللا هيرجي ام ىلع ءايلوألا نم ًادحأ هللا علطأ له :تلق نإف

 . تومي نأ ىلإ ةليقتسملا لاعفألا نم

 «يماطسبلا ديزي يبأك «ءايلوألا نم ةعامج كلذ ىلع هللا علطأ معن :باوجلاف

 .امهريغو «يرتستلا هللا دبع نب لهسو

 ةلأسم يف «ةنامسمخو نيثالثلاو يداحلا بابلا يف نيدلا يحم خيشلا لاقو

 اّلِإ ٍلَمَع ني َنوُلَمَمَت "1و# :ىلاعت هلوق ىلع تلمع دق :اهبسك وأ لامعألا قلخ

 نع ةياين يسفن ىلع ًاييقر ترصق 1١[ :سنوي] 4ِديِو َنوُصيِفُت ذإ اوبس مَيلَع نكح
 يتاكرح عيمج يف «يبلق ىلع اهدروي يتلا يبر راثآ بقارأ لزأ ملو .ىلاعت قحلا

 «قاقولاو فالخلا عقاوم ىرأل «يتدارإ نيبو هيهنو هرمأ نيب نزولا ميقأو «يتانكسو

 [١١؟ :دوه] 4َتَرِمُأ آنك َمِقَيْسأَت» :هل#ي دمحمل ىلاعت هلوق الإ كلذك ينلعج امو
 هنأ ىتح ءيش يف هغفلاخي ال ءيهلإلا رمألا تحت اهلك هلاعفأ نوكت نأ دهتجي ناكف

 ْ . '«اهتاوخأو دوه ينتبيش» :لاق

 ال يذلا ءيهلإلا رمألا تقرع ىتح يبر انأ بقارأ لزأ ملو :خيشلا لاق

 ؛ام تقو ىف ىصعي يذلا ىهلإلا رمألا وه امو ؛كلذب بطاخملا وه نمو ؛ىصعي

 ةدارإلا ةيلغل ؛ ىصعت نأ 5 يه اهنإف ؛ةطساولاب نوكت يتلا رماوألا يف كلذو

 ءرمألا ةقيقح ال رمأ ةغيص وهو .يروص يظفل رمأ ةقيقحلا ىلع وهو ءرمألا ىلع

 وه امنإ .ءىصعي ال يذلا ءيهلإلا رمألاب رومأملا نأ ةبقارملا كلتي ًاضيأ تملعو
 يذلا رمآألا وه كلذو «ناكف «نك» قحلا هل لاق يذلا «نكمملا نيع نم بطاخملا

 )١١99(. دواد وبأو 4٠(« /5) يناسنلاو ؛(890) ملسع هجرخأ )١(

 .«ًايئيش هللا رضي الو هسفن الإ رضي ال هنإف امهصعي نمو» : ظفلب )/٠١91( دواد وبأ هجرخأ (؟)

 . ملقلا وهس نم وهو «امو» :نيتخسنلا يف فرق

 . (9//741) كردتسملا يف مكاحلاو ,4037917) يذمرتلا هجرخأ (:)



 قع ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 نأ امك «؛نوكملا اذه روهظ لحم هنأ فلكملا ةياغو ءآدبأ بطاخملا هيصعي ال

 .نيوكتلا لحم وه نوكملا

 تاذ ىفو :ىتاذ ىف ءايشألا نيوكت ةدهاشم ىلع ىلاعت هللا ىنعلطأ دقو :لاق

 ةيصعم مسا اهيلع قلطي اهنوك عم ءاهبر دمحب ةحبسم ةركاذ ةمئاق ًانايعأ «يريغ

 .اهبيسب فلكملا ىلع امي اهل ملع ىلع الو :ةعاطو

 ال وأ «ةيدوجو نيع ةيصعملا ىمسمل له «ينعلطي نأ ىلاعت هللا نم تبلطف

 ءءاوس كلذ يف مكحلا مأ .''”ناقرف ةعاطلا ىمسم نيبو هنيب لهو ؟كلذل نيع

 هتدارإب الإ ءيش نوكتي الف كلذ عمو ءءاشحفلاب رمأي ال ىلاعت [ب ]٠١5/ هللا نإف

 ب مأ نيوكت ةيصعملل لهف .هرمأو

 ال كرتلاو .كرت وه امنإ [أ/١٠١؟] ةيصعملا ىمسم ْنأ ىلع ىلاعت هللا ىنعلطأف

 «ءيش هتحت سيل مسا مدعلا ذإ ؛مدعلا ىمسم لثم اهاتدجوق هل نيع الو + ءىش

 لكم زل." دو « لعف : نيرمأ يف روصحم نأشلاو .ةيدوجحو نيع الو

 :انل ليق اذإف ء«“””مث وه ام نيرمألا نيذه ريغف ءباتك اهب تأي ملف اوصعا امأو

 ملو انفلاخو انيصع تحت سيلف ءانير رمأ انفلاخو ءانيصع لعفن ملو ؛ةالصلا اوسقا

 اولعفت ال :انل ليق اذإ ؛يهنلا يف لوقلا كلذكو ءهل دوجو ال .يمدع رمأ الإ لعفن

 نإف ؛هيهن لثتمن ملف [17 :تارجحلا] كاتب ُحْنَي بني الز :هلوق لثم ءاذك
 ء مكراصبأ اوضغو ءمكجورف اوظفحا كلذ ريظنو هل دوجو ال مدع لثتمن مل لولدم

 نيع انلحم يف رهظ انيتغا اذإف «يفن هنأل هل نيع ال وه 4اًسضَمَب مكسب َنَنَي الو

 انئاسل يف دوجوملا لوقلاو «ينيوكتلا رمألاب ىلاعتو هتاحبس ىحلا اهدجوأ .ةدوجوم

 دجوملا قحلا رمأ '؟”[انناسل يف] لوقلا كلذ لثتماف «ةبيغلا وه ةصاخ قيرط ىلع

 .قرف :باوصلا لعلو :نيتخسللا يف اذك (ناقرف) :هلوق )١(

 4 نم طاش ف ركم ننام (1)



 ةيهلإلا تافصلا ىناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا فلل

 اتل دي الو .يهنلاو رمألا كرت وه «يمدع رمأب الإ نيهجولا يف ىلاعت قحلا انذخاؤي

 دوجو يف رهاظلا نأشلا ذإ ؛انل سيل نأشلا كلذو «نأش يف نوكي نأ سفن لك يف

 . ىلاعت هللا وه امنإ ءام

 مقتني ال ىلاعت قحلا ناك امنإ :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو

 .ًاضعب مهضعب ملظب مهذخاؤي امنإو «هدابع لاعفأل قلاخ هنأل ؛هسفنل

 يفنأ لازأ ال تنك :!تاحوتفلا" نم نيتئامو نيعستلاو سداسلا بابلا يف لاقو

 ناك اذإ فيلكتلا بلطيو ءهيضتقي هجوب ىرخأ هتبثأو ءةرات لعفلا يف يلجتلا
 ال هنأ ملعي نمل لوقي نأ ميكحلا نم حصي الو ؛ميلع ميكح نم لمعلاب فيلكتلا

 :لثم دبعلل لمعلاب يهلإلا رمألا تبث دقو «لعفلا ىلع هل ةردق ال ذإ ؛!لعفا :لعفي

 .[47 :ةرقبلا] «َةرَلّصلأ اوُميِقَأَو#

 ءالعاف ىمسي هب لعفلا ثيح نم ؛قلعت هنع لعفتملا يف هل نوكي نأ دب الف

 قيرطلا اذهلو ءةبستلا نم ردقلا اذهب لعفلا يف يلجتلا عوقو حص اعقاو اذه ناك اذإو

 ةبسن اهل «ةثداحلا ةردقلا نأ ىلع لدي ءحوضولا ةياغ يف قيرط وهو «هتيثأ تنك

 . كلذ نم دب ال هب تفلك ام اهب لعفي ةحيحص

 نم الإ «لعفلا ةبسن هل تحص ام ديعلا نأ هلصاحو :لاق مث كلذ يف لاطأو

 2 ؛لعفلا هنع دّرج ىلاعت هنأ ولو . ضرألا يف ةفخ هلعج ىلاعت قحلا نوك

 .ءامسألاب قلختلا لبق املو «ةفيلخ نوكي نأ

 ىرخأ ةخسن يفو «يشبحلا ردب يذيملت اهيلع ينهبن امم ةدئافلا هذهو :لاق

 :ليعامسإ يذيملت
 ىلاعت هللا الإ رورسلا نم يلع لخد ام رادقم ملعي ملف يل اهداقأ املف لاق

 . ىهتنا [أ/١٠6*]

 كنارقأ نم دحأ دنع هدجت ال امبر كنإف ؛لحملا اذه يف لمأتو كلذ ملعاف

 وبأ خيشلا يديس لاق امك ادانسإ كيلإو ءًاقلخ كبر ىلإ لاعفألا فضأو ءنآلا

 «ِلل َنِف كك نم َكْاَصَأ ان» ا ل

 يأ [الو ءاسنلا] «ُكِيَفَن نْف َمَكَيَم نم َكَبَصَأ اًمَوظ ًادانسإ ال ًاداجيإ [79 :ءاسنلا]

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءًاداجيإ ال ًادانسإ



 فل ةيهلإلا تافصلا يئاعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 مهوتي نم باوج

 ىلاعت هلاعفأل ةبجوم ةمكحلا نأ

 ةبجوم ةمكحلا لعجيو «ةمكحلاب ىلاعت هلاعفأ نأ مهوتي نم :هب تبجأ اممو

 . كلذ نع هللا ىئاعتو ءاهب ىلاعت هيلع آاموكحم نوكيف ءهل

 لاعفأ نأ :ىلاعت هللا لهأ نم ةيلاعلا ةفئاطلا داقتعا نأ ملعا :2''باوجلاو]

 نوكت الئثل ؛ةمكحلاب اهنإ :لاقي الو ء[بر/53١٠] ةمكحلا نيع اهلك ىلاعت قحلا

 «نيمكاحلا مكحأ ىلاعت هنإف لاحم كلذو ءام رمأب هيلع ًاموكحم نوكيف ءهل ةمكحلا

 .ةمكحلاب هماكحأ للعت نأ يغبني الق

 :ىلاعت هلوق يف «تاحوتفلا» نم ةتامثالثو نيتسلاو نماثلا بابلا يف لاق دقو

 :هلوق يف ءابلا :[80 :رجحلا] < يَحْلأي الإ آَمَِي اَمَو َصّرأْلاَو توت اََقْلَح اَمو#
 لإ نشإلاو ّنَلآ تَفَلَح امَو# :ىلاعت هلوق ريظن ءقحلل يأ ءماللا ىنعمب «قحلاب#

 قلخي امنإو ءءيشب ًائيش قلخي ال ىلاعت هللا ّنإف [37 :تايراذلا] © نودع

 . ةيهلإلا ةردقلا رتسل ًابلط ؛ءيش دنع ًائيش

 ءأرتس ليلق ٍءام يف هقك عضي هعباصأ نيب نم ءاملا عبن دارأ اذإ يي ناك كلذلو

 مل يذلا لوألا قولخملاف الإو ءرتسلا يف ىلاعت هب ءادتقاو ؛ىلاعت هللا عم ًابدأو

 ؛ةفصلا هذه ىلع قلخي ىلاعت ىحلا لزي ملو :؛نيعتي ءيش الب قولخم «ةدام همدقتت

 ًائيش قلخي ىلاعت هللا نأ سائلا نظ ؛تادلوملا بايسآلا ةدهاشم رثك امل نكلو

 . ءيشي

 سانلا أطوت ام ىلع ًايشم ةلآلاب لعفلاو ءةلآ الب لعقلا ىلاعت هلل :اولاق انه نمو

 انتبثأ ولو ءةلآ الب ءايشألا قلخي نأ ىلاعت هللا ةردقب قئاللاف الإو ء'"”هدايتعا ىلع

 ءًانامياو ًافشك ىلاعت هللا وهو ءكرحم اهكرح نإ الإ ءكرحتت ال ةقولخم يهف ةلآلا
 .ىقحملا ةدايز نم )١(

 .هرابتعا :(ب) يف (؟)



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيقشكلا دعاوقلا ففي

 اهيفف [؟١ :ةرقبلا] 4كم نم َنيذَلاَو ْْحَفَلَخ ىِنَلاظ :ىلاعت لاق ءًادوهش قولخملاو
 . بابسألا ةيهولأ يفن

 اذإف ءمال يهف ةيببسلا وأ ةناعتسالا يضتقت ءاب لكو :نيدلا يحم خيشلا لاق

 نيع وه هقلخ نيعف «مال ءابلا كلتف ؛ءيشب ًائيش قلخ هنأب ىلاعت قحلا انربخأ

 كلذ ملعاف ءاهنع الولعم نوكي الثل ؛ّرم امك ةمكحلاب للعي نأ يغبني الو «ةمكحلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ١ سيفن هنإف



 فني ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 ىلاعت هللا نأ مهوت نم باوج

 مهحب لابي ملم مهكرت مث قلخلا قلخ

 ةنجلل ءالؤهال :يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعت هلوق نم مهوتي نم هب ثبجأ اممو

 نيح نم ىلاعت هللا نإ :لوقيو دارملا فالخ '"«يلابأ الو رانلل ءالؤهو يلابأ الو

 تعقو امل ءبوجحملا اذه همهق ام كلذب دارملا ناك ول هنأ :باوجلاو

 َّنإ# :لاق الو ءموق ىلع بضغلاب هسفن ىلاعت قحلا فصو الو ؛مئارجلاب ةذخاؤملا

 اذهف ءرانلا لهآ ىلع ةمرحم ةمحرلا تناك الو [7١؟ :جوربلا] 49 ُديِدَتَل َكْيَر شطب

 اذه ناك ام ةالابملا الولف .ةذخاؤملا رمأب ممهتلاو ءمهب ةالابملا نم هلك

 لكب اودعتي مل اهلهأ اهفرع اذإ ءنطاوم ماكحألاو رومأللف [أ/5١٠6] .""'مكحملل

 ءرانلا لهأو ةنجلا لهأب هتالابم مدع امأو ءرومألا مهيلع ضقانتت ملف ؛هنطوم مكح

 .هبضغ تقبس هتمحر نوكل وهف

 هللا اهقلخ كلذلو ءرهقو توربجو ٍلالج راد يهف رانلا امأو .فيطل يهلإ لزنتو

 ةنجلا لهأل ىلجتي ىلاعت وهف «نيرهادلا رهدو «نيدبآلا دبأ رانلا لهأ عم رابجلا

 ىلجت ول ىلاعت هنإف «لامجلاب جوزمملا لالجلاب ايندلا لهألو «ءفرصلا لامجلاب

 هلل دمحلاو «سيفن هنإف كلذ ملعاف «رانلا لهأك اوباذل ؛فرصلا لالجلاب ايندلا لهأل

 . نيملاعلا بر



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا فيد

 مكح نأ مهوتي نم باوج

 دحاو روجفلاو ىوقتلا يف ماهلإلا

 «() اَهنوُقَتو اَهَرْوُج اَهَمْهلَتط :ىلاعت هلوق نم مهوتي نم هب تبجأ اممو
 هاوس ناع داو روجفلاو ىوقتلا يف ماهلإلا مكح نأ [8 :سمشلا]

 قرفف [78 :فارعألا] «ولتْخَفْلاب ْْمَأَي ال هللا كِإ# :ىلاعت لاق دق :باوجلاو

 الو «هبنتجتف هب ملعتل اهروجف اهمهلأف :ةيآلا ىنعمو [ب/371١١٠] ءرشلاو ريخلا نيب

 . ىهتنا .هب لمعلا كرتت الو ءهمزالتف هملعتل اهاوقت اهمهلأو ءهب لمعت
 .اهديري ال كلذك ؛ءاشحفلاب رمأي مل امك ىلاعت هللا نأ يهو ءةفيطل ةقيقد انهو

 ءاهيف هللا مكح وه امنإو ءاهتيع وه ام ةشحاف اهنوك نأ :اهديري ال هنوك نايب

 قحلل ًادارم نوكي ال قلخلا هيلع رجي مل امو «قولخم ريغ ءايشألا يف هللا مكحو
 ؛ًاميدق ميظعلا نآرقلا ناك انه نمو «ميدقلا ىلع هجوتي ال ةدارإلا كلف نأل ؛ىلاعت
 ؛ةينازلا جرف يف ركذلا لاخدإ ديري ىلاعت هللا نإ :لاقيف +ىلاعت هللا ماكحأ هلك هنأل

 ىلاعت هلل نامكح امهتأل ؛ًامارحو ةشحاف هنوك ثيح نم كلذ دارأ :لاقي الو

 . مهفاف

 اذه ةباتك هنع هللا يضر '”يكلاملا يناقللا نيدلا رصان خيشلا ينم بلط دقو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ىهتنا . قادحألا رونب بتكي مالك اذه :لاقو ؛مالكلا

 ىرق نم ةناقل ىلإ ةبسن «يناغللا نيدلا ناهربي بقلملا دادمإلا وبأ ءنسح نب ميهاربإ نب ميهاربإ وه )١(
 ةقيقحلا نيب ًاعماج ءهتعافش نوليقيو .ةلودلا لاجر هل عضخت ؛سفنلا يوق ةبيهلا ميظع ناك ءرصم

 ةرهوجل ديرملا ةياده'و ؛«ديرملا ةدمعل ديرجتلا صيخلت#و «ديرملا نوع» :هبتك نم ؛ةعيرشلاو
 )١1١14(. ةلس يفوت ءادنيحوتلا ةرهوج» ةروهشملا هتهوظنم حرش يف اهلك هديحوتلا



 باذع نأ مهوتي نم باوج

 ةنجلا نخولخدي مث يهشيس راثلا لهأ

 يتمحر نإ» :يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعت هارت نبا مرتي تأ ب كحل اميز

 ةدم ءاهتنا ةبلغلاو قبسلا ىنعم نأ "'«يبضغ تبلغا :ةياور يفو ''”«يباذع تقبس

 .كلذ دعب ةنجلا يف مهلوخدو ءرانلا لهأ ىلع بضغلا

 دولخلا لهأ قح يف نيملسملا عامجإب هداقتعا زوجي ال رمأ اذه نأ :باوجلاو

 نأ كايإ :«تاحوتفلا» يف ىلاعت هللا همحر نيدلا يحم خيشلا لاق دقو ءرانلا يف

 مث «ىلاعت هللا ةمحر مهلائنت نأ دب ال رانلا لهأ نإ :مهضعب لوق نم يخأ اي مهفت

 هلوقي ال كلذ نإف ؛اهلهأ مه نيذلا رانلا لهأب مهدارم نأ ؛ةنجلا ىلإ اهتم نوجرخي

 .طلغلاو كايإو ءطقق نيدحوملا ةاصع كلذب مهدارم امتإو ؛لقاع

 نم «رارسألا بابل» هحرش يف "”يليجلا ميركلا دبع خيشلا لاق كلذلو

 نولوقي مهنأب هريغ وأ نيدلا يحم خيشلاب نظت نأ كايإ :لاقف "ةيكملا تاحوتفلا»

 لوأ ىرغصلا هتديقع يف لاق دقو ءدساق نظ كلذ نإف ءرانلا نم رافكلا جارخإب

 «نيدبألا ديأ نيهملا باذعلا يف نيرفاكلا ديلخت دقتعنو ]١٠١6/][ :«تاحوتفلا»

 .نيرهادلا رهدو

 هوعاشأ ام فالخ ءادبأ اهنم جرخي ال هنأو «رانلا يف نوعرف ديلختب حرص امك

 صضعب هسد «هيلع سوسدم وهف هريغ وأ «صوصفلا» ٍباتك يف كلذ دجو نإو ءهنع

 وأ ءهملع ةرازغ يفو ءهيف سانلا داقتعاو «خيشلا ىلإ هتفاضإب هرمأ جوريل ؛ةدحالملا

 . همالك ةعلاطم نع سانلا رفنيل

 .1يباذعا ال ؛يبضغا امهيف يذلاو :(7951) ملسمو 1447(0) يراخبلا هجرخأ )١(

 .(97861) ملسمو ء(؟05١؟5؟) يراخبلا هجرخحأ (؟)
 تاللاجر نم «يناليجلا رداقلا دبع خيشلا طبس نبا يليجلا ميركلا دبع نب ميهاربإ نب ميركلا دبع (5)

 لئاوألا ةفرعم يف لماكلا ناسنإلا» :اهنم ةريثك بتك هل ؛هرصع يف ةيفوصلا ءاملعو «قيرطلا

 رظانملا“و ؛«ميحرلا نمحرلا نبأ مسب حرش يف ميقرلا فيكلا*و .ةيفوصلا حالطصا يف هرخاوألاو

 .(ه4155؟) ةنس يفوت .«ةيهلإلا



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا فقل

 هوقلتو سائلا هحدم مهنارقأ ضعبل ًافلؤم اوأر اذإف ءةدسحلا نم بلاغلا وه امك
 .ةعيرشلا رهاظ فلاخت ًارومأ هيف اوسدو دسحلا مهيلغ امير ؛لوبقلاب

 عقوو «دوهعلاو قيئاوملا ىف دوروملا رحبلا١ب ىمسملا ىباتك ىف كلذ اولعف امك

 ةحيحصلا ةخسنلا مهل تلسرأ ينأ الولو «هريغو رهزألا عماج يف ةميظع ةنتف كلذب

 نكلو «ةنتفلا تنكس ام مالسإلا خياشم طوطخ اهيلع يتلا «سدلا نم ةملاسلا

 مهلف «يلإ كلذ ةبسن ةحص ريدقتب يلع مهراكنإ يف ًاريخ ينع ىلاعت هللا مهازج

 .يل عقو رمأ اذه مهتينو مهدصق باوث

 ؛ىلازغلا دماح ىبأ "ىلإ هبسنو «ةدحالملا ضعب هغنص الماك ًاباتك تيأر دقو

 رهظ ىلع بتكو :''”ةعامج نب نيدلا زع خيشلا هب رفظف هتعدب كلذب جوريل
 مالسإلا ةجح ىلإ [ب /١٠ا/] باتكلا اذه فاضأ نم ىرتفاو هللاو بْذَك :باتكلا

 . هنع هللا ىضر

 باتك يف نيدلا يحم خيشلا ىلع تدقتنا يتلا عضاوملا هذه نوكت نأ لمتحيف

 خيشلا ىلإ فيضت نأ كايإف ءةدسحلا ضعي هيلع اهسد «صوصفلا"و ١تاحوتفلا»

 . نيفقحملا مامإ هنإف + ةعيرشلا رهاظ فلاحي ام نيدلا ىحم

 دبأ اهيف نودلخم رانلا لهأو ةنجلا لهأ نأ ملعا :1تاحوتفلا" يف لاق دقو

 نيدحوملا ةاصع امأو ءادبأ هراد نم مهنم دحأ جرخي دل ١ نيرهادلا رهدو «نيدبآلا

 اهيف دحوم دولخ لبقت ال اهعبطب رانلا ذإ ؛ةرتاوتملا صوصنلاب رانلا نم نوجرخيف
 نم تقلخ اهنأل ؛ًادبأ اهنم اهلهأ نم دحأ جورخ لبقت ال اهعبطب اهنأ امك «ًادبأ

 .كلذ ملعاق ىهتنا .ةعاسلا مايق ىلإ ةعامجلا داقتعا اذه «.يدمرسلا بضغلا

 ىتمحرو» :ثيدح ىف ةئامثالثو نيعبرألاو عبارلا بابلا يف خيشلا ركذ دقو

 ىف اهيلع نعمل ةموحرم ةمأ ىتمأ) :هريغو يذمرتلا ثيدح ىفو 01 ف تقيس

 رع يرصملا مث دئوملا يقشمدلا لصألا يومحلا ينانكلا ةعامج نبا ميهاربإ نب دمحم ني نيدلا رع (1)
 ةكمب ثامف زاجحلاب رواجو (ما/9*8) ةنس ةيرصملا رايدلا ءاضق يلو ةاضضقلا يضاف ظفئاحلا نيدلا

 جيرخت؛و 0«ىرغصلا كسائنملا»و ؛«كسانملا يف ةعبرألا بهاذملا ىلإ كلاسلا ةياده :هتافنصم نم
 ةنس يفوت .«ةركاذملا يف نسحتسي امب ةرضاحملا سنآ»و :5تايعاستلا»و ؛«يعفارلا ثيداحأ

 .(هالكال)

 .(775ص) هجيرخت مدقت قفز



 اففم ةيهلإلا تافصلا ىناعمل ةححضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 يتمأ باذع# :ةياور يفو + '”/نتفلاو لزالزلا ايندلا يف اهباذع ّنإو .باذع ةرخآلا

 نمؤم لك ظح ىمحلا» :ًاعوفرم يناربطلا ثيدح يفو «©"!«نتفلاو لزالزلا اهايند يف
 ةصاخلا ةمحرلا ةمحرلا هذهب عراشلا دارم نأ ملعا :هصئام "”«رانلا نم

 تايآلا ليلدب «مهيلع دمرس يأ :باذع ةرخآلا يف اهيلع سيل ىنعمو «نيدحوملاب
 .[أ/7١١] رانلا نيدحوملا ةاصع نم ةفئاط لوخد يق ةدراولا رابخألاو

 نيح يدانملا يداني» ثيدح يف :ةئامثالثو نيعبسلاو يداحلا بايلا يف لاقو

 لهأ ايو ءثوم الي دولخ ةئجلا لهأ اي :رانلا رانلا لهأو «ةنجلا ةنجلا لهأ لخدي

 نم ناكمإلا عفترا «ءادنلا اذه عقو اذإ هنأ ملعا :هصن ام '*”توم الي دولخ رانلا

 لهأ بولق نم ناكمإلا عفتري كلذكو ءاهنم جورخلا عوقو نم ةنجلا لهأ بولق

 .اهمظعأ ام ةرسح نم اهل ايف ءاهنم مهجورخ عقوت عم ءرانلا
 يف قلخلا ريصيو «نيدبآلا دبأ هدعب حتف ال ًاقلغ ذئنيح رانلا ٍثاوبأ قلغتو :لاق

 ىتح ؛ةميظع ران اهتحت تججأ مث ءردق يف ءاملا يف تلعج يتلا محللا عطقك رانلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءةطباه ةدعاص تراص
 رخاوأ «نيرادلا يف مهلاوحأ ىلعو ءرانلاو ةنجلا لهأ ىلع مالكلا انطسب دقو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ارباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا" باتك

 هللاو ؛يذمرتلا يف اهدجأ ملو :(؟587/4) كردتسملا يف مكاحلاو 0(؟9/98) دواد ويأ هجرخحأ )١(

 : ليا
 ءةروكذملا ةدايزلا نودب هاهايئد يف يتمأ باذع» ظفلب هريغ كلذكو )1١١4/١(0 مكاحلا هجرخأ قفز

 . ملعأ هللاو .نيثيدح نيب عمج خيشناق

 هدانسإو رازبلا ةاور :ةدئاوزلا عمجفاا يف يمئيهلا لاقو اله 4 )٠ طسوألا يف يناربطلا هجرخأ 6

 . نحل

 .(؟5845) ملسمو .(4ةد'") يراخبلا هجرخأ قد



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا فيل

 لئاق نأ مهون نم باوج
 ىلاعت هللا ةدارإ هتدارإ تبلغ هسفن

 نأ هسفن لتق نميف ''”0يدبع ينرداب» :ثيدح نم مهوتي نم هيب تبجأ اممو

 ةدارإلا هسفن لتاق بلغف ءهسفن توم وه دارأو ءهتايح دارأ ىلاعت هللا نأ :دارملا

 . ةيهلإلا

 هنأب كلذو «ىلاعت هللاب نيلهاجلا لهجأ وهف كلذ لثم دقتعا نم نأ :باوجلاو

 مث .هسفن اذه لتقي نأب ؛لزألا يف ةقباسلا ىلاعت هللا ةدارإب الإ هسفن لتقب رداب ام

 لقب رداي هنأ دحأ مهفي نأ زوجي الو .ىلاعت هللا ءاش نإ ءرانلا ىلاعت هللا هلخدي

 .مهفاق «كلذ ىلاعت هللا ةدارإ نود «كلذي ًالقتسم هسفن

 يهف ةدارإلا امأو ءرمألا مكح عم ةرئاد ةيعرشلا ماكحألا بلاغ نأ مولعمو

 . ىلاعت هللا ةدارإب الإ ءنكست الو دوجولا يف ةرذ كرحتت ال ذإ ؛لصاح ليصحت

 ءماودلا ىلع ذوفنلا اهل ةدارإلا نإف ءهب جتحن الو ردقلاب نمؤن :اولاق انه نمو

 .هقفاوي امب وأ «يهلإلا رمألا فلاخي امب

 اًدإَف# : ىلاعت هلوقل [ب ]١١8/ ؛هئاهتنا نيح هلجأب الإ دحأ تومي ال هنأ ملعف

 .[98 :فارعألا] ؟ترئيقتت الو دعس وولي ال لل
 «قلخلا نم دحأ هلتق ءاوس ءهلجأب الإ تومي ال دحأ ناك اذإف :لئاق لاق نإف

 ؟هلتق نم نولتقت فيكف .ةأجف وأ ضرمب هفنأ فتح تام وأ

 نم :انل لاق ىلاعت هنأكف ءانمكح نم ال ًاضيأ هللا مكح نم كلذ نأ :باوجلاف

 .ةعاطو ًاعمس :انلق .هولتقاف يعرش قيرط ريغب ًادحأ لتق

 لتاقلا اذه لجأ ءاهتنا كلذك ؛لتاقلا لتقب لوعقملا كلذ لجأ ءاهتنا نأ امكقف

 انطسب امك سيفن هنإف ؟؛كلذ ملعاف «هبر رمأل لثتما نم ىلع مول الو «هل انلتقب
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو :تيقاويلاو رهاوجلا» باتك رخاوأ هيلع مالكلا

 ,(7719/7) يراخبلا هجرفلأ (1)



 <”3 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 هل ةقوتب وقر اوك

 ةميدق حورلا نأ قر ٍرْمَأ نم حّرلأ ٍلُهَذ :ولاعت هلوق

 :ءارسإلا] «ٍقَر ٍرْمَأ ْنِم ٌيْرلَأ ٍلُث# :ىلاعت هلوق نم مهوتي نم هب تبجأ اممو
 . ةميدق حورلا نأ 5

 لهأ عمجأ دقو «ةميدق نوكت نأ انبر رمأ نم اهنوك نم مزلي ال هنأ :باوجلاو

 ىلاعت قحلا باطخ نع تدجو اهنأ :هللا رمأ نم اهنوكب دارملا نأ ىلع فشكلا

 ؛ىلاعت هللا حور هنإ :مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع يف ليق امك .ةطساو ريغب

 فالخب «ةطساو الب هلالجب قيلي امك «ىلاعت قحلا خفن | د ”]

 . قلخلا نم

 يأ «َقَر ٍرْمَأ ْنِم ّيّرلَأ ٍلُكط :ىلاعت هلوق ىنعم نأ ىلإ يلازغلا مامإلا بهذو
 ملاع وه هدنع قلخلا ''”ملاعو «بيغلا ملاع وه هدنع رمألا ملاع نإف ؛هبيغ ملاع نم
 . ةداهشلا

 ره اتدنع رمألاو :لاق مث ؛«تاحوتفلا» يف نيدلا يحم خيشلا هنع كلذ ىكح

 ملاع نم وهف ؛ةطساو الب ىلاعت حلا دخل املك وه وهو «يلازغلا لاق ام فالخب

 وهف ؛ةطساوب ىلاعت قحلا هدجوأ املكو «ناكف "نك» :ىلاعت قحلا هل لاق ءرمألا

 .بيغلا ملاع نم وأ «ةداهشلا ملاع نم ناك ءاوس .قلخلا ملاع نم

 اولأس ام دوهيلا نأ ملعا :هصن ام نيتئامو نيتسلاو عبارلا بابلا يف خيشلا ركذو

 همهق امك ةيهاملا نع هولأسي ملو ءرهظ نيأ نم اوفرعيل الإ ؛حورلا نع ل يبنلا

 يه «ام» نإف ؟حورلا ام :هل اولاق اوناكل ةيهاملا نع هولأس ول مهنإف ؟سانلا نم ريثك

 :ءارعشلا] *تيملتعلا بر امو# :ىسومل نوعرق لاق امك ء؛ةيهاملا نع اهب لأسي يتلا

 يف ءاج ام هيلإ انبهذ يذلا هجولا ىوق نكل ءلمتحم ًاضيأ امب لاؤسلا ناك نإو [71

 هللا ىمس دقو ءاذك وه :لقي ملو [44 :ءارسإلا] قر ٍرَمَأ ني :هلوق نم باوجلا

 ىهتتنا - يحولا حورلاب مهدارم نوكي نأ لمتحيف ءًاحور :يحولا ىلاعت

 .ملعأ هللاو (ب) يف ام باوصلا لعلو ؛بلاغ (أ) يفو (ب) يماذك )١(



 ةبهلإلا تافصلا يتاعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا 3-3

 قلخ ىلاعت هللا نإ» : يي هلوقب حاورألا قلخب حيحصلا ثيدحلا حرص دقو

 دعب ريدقتلا روهظ انه قلخلاب دارملاو .ىهتنا ''”«ماع يفلأب داسجألا لبق حاورألا

 . هئافح

 ىلع علطي نأ دحأل حصي ال :«تاحوتفلا» نم نيعيسلاو يناثلا بابلا يف لاقو

 هتاذ هنك ةفرعم نع قلخلل ازيجعت ؛ةبترم اهتفرعم لعج ىلاعت قحلا نأل ؟؛حورلا هنك

 ىلا

 نم هيف تخفنو# :مدال ىلاعت لاق امنإ :نيتئامو نيتسلاو نماثلا بابلا يف لاقو

 مدآل فيرشتلا ماقم ىلع هبنيل «ىلاعت هسفن ىلإ ةفاضإلا ءايب [؟4 :رجحلا] 4 جوي
 نأ يغبني الف ١ءلصألا فيرش ناك نم :لوقي ىلاعت هنأك «مالسلاو ةالصلا هيلع

 ىهتنا .لاذرألا لعف لعفيو 00 لهأ لعف فلاخي

 يهلإلا خفنلا ثيح نم اهنأ عم «حاورألا لضافت ءاج نيأ نمف :لئاق لاق نإف

 ؟ةيواستم

 «ةعيبطلا ىلإ ًاهجو اهل نإق ؛لباوقلا ثيح نم حاورألا تلضافت امنإ :باوجلاف

 [ب/9١٠] ملاع نم هللاب ءاملعلا دنع تناك كلذلو «ةضحملا ةيحورلا ىلإ ًاهجوو

 بسك ثيح نم ةمومذملا لاعفألا يأ اهنإف ؛ءاوس ةمومذملا لاعقفألاك «'"”خزربلا

 . ةلماك اهل قلاخ ىلاعت قحلا نوك ثيح نمو .ةصقان اهل دبعلا

 ؟ملاعلا ىلع ةسائر اهسفن يف حاورألا دهشت لهف :لئاق لاق نإق
 نم نيتئامو نيعبسلاو نماثلا بابلا يف نيدلا يحم خيشلا هلاق امك :باوجلاف

 لب ءامعط اهل قوذت الو ءهوجولا نم هجوب حاورألا دنع ةسائر ال هنأ :«تاحوتفلا»

 ىهتنا .ماودلا ىلع اهترابل ةعضاخ ةليلذ يه

 ؟اهتاذ رُّهوج ثيح نم ةدايزلا ليقت اهنإ ىتح ءةيمك حورلل لهف :ليق نإف
 الف - هلبق بابلا يف خيشلا هب حرص امك - ةيمك حورلل سيل هنأ :باوجلاف

 لبق ول ذإ ؛بيكرتلا هيلع زوجي ال درف وه امنإو ءهتاذ رهوج يف ةدايزلا لبقي

 رظتاو .ناياذك هوبأو هللا دبع ء.عوضوم )754/١(: ةعوتصملا ءىلآللا يف يطويسلا لاق (1)

 0(" )١/1١ يزوجل 0 نبال تاعوضوملا

 .(خزاريلا :(ب) يف (؟)



 معا ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دغاوقلا

 كلذب لهج رخآلا ءزجلابو [أ//8١٠] ءام رمأب ملع هنم ءزجب موقي نأ زاجل بيكرتلا
 هتاذ رهوج يف هبيكرتف ؛لاحم كلذو لهاج وه امي ًاملاع ناسنإلا نوكيف :هنيع رمألا

 تابكرملا نأش وه امك «ناصقتلا الو ةدايزلا لبقي ال وهف اذكه ناك اذإو .لاحم

 الو .قاثيملا دخأ دنع هقلاخ ةيبويرب َرقأ ام هتاذب لقاع وه ام الولو «كلذ لبقت اهنإف

 .هسفن يف ناسنإلا ةقيقح وه اذهو :هباطخ هنع لقعي نم الإ ىلاعت قحلا بطاخي

 ءالقاع غلاب الماك حورلا قلخ ىلاعت هللا نأ ملعف :لاق مث كلذ يف لاطأو

 راشملا ءاهيلع ّسانلا رطف يتلا ةرطفلا يهو .هتيبوبرب أرقم «ىلاعت هللا ديحوتب ًاقراع

 . '"”«هتاسجمي وأ هنارّضني وأ هنادوهي هاوبأو ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك» :ربخب اهيلإ

 . ىهتنا

 الإ ٌكِلاَم ِءْيَم ّلْك» :ىلاعت هلوق سنت الو ءسيفن هنإف هيف لمأتو .كلذ ملعاف
 مالك يفو [؟7 :نمحرلا] « م ولف اني نم ّلك» :هلوقو [88 :صصقلا] 4ةَهَجَم
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءءاهتنا هلف ءادتبا هل ام لك لئاوألا ءامكحلا



 وحن نم مهوني نم باوج
 هجولا كلذ نأ كير ُهْبَم َىَسوُر :ىلاعت هلوق

 اريبك اولع .كلذ نع هللا ىلاعت تاقولخملا هجوك

 4ٌمَهْعَو الإ ُكِلَح هش لك :ىلاعت هلوق وحن نم مهوتي نم هب تيجأ اممو
 هجوك هجولا كلذ ْنأ !١[ :نمحرلا] كبَر ُهَعَو قسَو## :هلوقو ء[188 :صصقلا]

 .ًاريبك ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت ءاهتاوذو تاقولخملا

 ُكِلاَم ِءْيَش لك 8# :هلوق يف ريمضلا نأ ىلع فشكلا لهأ عمجأ دق :باوجلاو

 نأ دارملاو ءالعو لج قحلا هجو ىلإ ال «ءيشلا كلذ هجو ىلإ عجار «ُمَهْجَو اَّل

 يف ةتباثلا قئاقحلا نإف «ىلاعت هللا ملع مولعم اهنأل ؛اهؤاتف حصي ال ءيش لك ةقيقح

 الو كاله ريغ نم ءروط ىلإ روط نم لقتنت امنإو ءاهكالهو اهؤانف حصي ال ملعلا

 هو نيو :ىلاعت هلوق يف :«تاحوتفلا" نم نيعبسلاو ثلاثلا بابلا يف لاقو

 هيلإ فيضأ ام انه بّرلا هجوب دارملا [؟!7 :نمحرلا] © ماركإلاو لل رذ كي

 قاب هنإف ؛ىلاعت هللا هجو هب ديرأ يذلا حلاصلا لمعلا ؛صاصتخالا مكحب ىلاعت

 .ىهتنا .ةعمسلا بخو ءايرلا هلخد ام فالخب ءىنفي ال هللا دنع

 هجولا ركذ ءاج ام ثيح :لوقي هنع هللا يضر افو نب يلع يديس ذاتسألا ناكو

 نيبو كنيب ةطساو ناك نم هب دارملاف ؛ةئسلاو باتكلا يف ةدراولا ةيهلإلا تافصلا يف

 لصحي هنم نإف ؛هريغ وأ خيش نم ىلاعت قحلا نم دادمتسالا يف ؛ىلاعت قحلا

 ًامكح ىلاعت قحلا نع كغلي نم لكف ءدادمإلا عوتتو كيلع ىلاعت قحلا نم ةضافإلا
  كيلإ فرعت يذلا ىلاعت [ب/١١١] هللا هجو وهف ؛ًابدأ وأ

 ةيواح اهنوكل ٍ؛ِْيِقَي دمحم ةعيرش هجو وه مظعألا ىلاعت قحلا هجوو :لاق
 . ىهتنا .ءايبنألا عئارش عيمجل |



 ففي ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 ٍدحأ ىلع ٌرافك ةمسجملا نإف ؛ماسجألا ةفص نع كير هزنو «كلذ ملعاف

 ًامسج اودبع ةمّسجملا نأل كلذو «ءبهذم بهذملا مزال ّنأ ىلع ينبملا «نيلوقلا

 يف ررقم وه امك رفك هللا ريغ َدَّبَع ْنِمو «نيقيب هللا ريغ وهو ءمهسوفن يف هوليخت

 ؛تافصلا اوركتأ ثيح «:ةلزتعملا اورفك ًاضيأ اَنُه ْنِمَو ءهقفلا بوبأ نم ةدرلا باتك

 .رفك كلذو ءاهماكحأ راكنإ تافصلا راكنإ نم مزلي هنإف

 سيل «بهذملا مزال نأ حيحصلاو :فيرش يبأ نب نيدلا لامك خيشلا لاق

  مازتلالا ريغ موزللا نإف ؛موزللا دّرجمب رفك الو بهذمب

 «موزللا بهذملا وذ ملعي مل اذإ امب هدييقت يضتقي ام «فقاوملا» يف عقوو

 .رفاكي سيلف ءملعي الو رفكلا همزلي نم :لاق هنإق ءرفك مزاللا نأ ْزَأ 7
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 هايإ همازتلال ؛رفك هيلع ماد مث - رفك هنأ يأ - كلذ ملع ْنِإ هنأ هموهقمو :لاق

 .ملعأ هللاو

 رقكن الو انلوق ثحبم يف عدبلاو ءاوهألا لهأ ريفكت ىلع مالكلا انطسب دقو
 " ايأ مامإلا ّنأ انركذو ««رهاوجلاو تيقاويلا» باتك ْنِم بنذب ةلبقلا لهأ نم ًادحأ

 يلع اودهشا :هتوم دنع لاقو ؛ءاوهألاو عدبلا لهأ ريفكت نع عجر يرعشألا نسحلا

 دوبعم ىلإ نوريشي مهلك مهتيآر ينأل كلذو ؛بتذب ةلبقلا لهأ نم ًادحأ رفكأ مل َينآ
 .مهمعيو مهلمشي مالسإلاو .دحاو

 سيل تافصلاب لهجللا ْنأل ؛ةلبقلا لهأ نم ًادحأ رفكأ ال :لاق هنأ ةياور يفو

 . ىهتنا . فوصوملاب ًالهج
 نمو ءرطخلا ميظع لئاه رمأ ريقكتلا َّنِإ :اولاقو ءكلذ ىلع ةمئألا رثكأ هعبتو

 يف هنأو «نيدبآلا دبأ ةمئادلا ةيوقعلا ةرخآلا يف هتبقاع ّنأب هنع ربخأ هنآكف اناسنإ رّْمك

 لهأ ماكحأ هيلع يرجت الو ؛ةملسم حاكن نم نكمي ال ءٍلاملاو مّدلا حابم ايندلا

 .هتامم دعب الو ءهتايح يف مالسإلا

 نم ةمجحم ردق كفس يف أطخلا نم نوهأ «رفاك فلأ كرت يف أطخلا :اولاقو

 + ملسم مد



 ةيهلإلا تافصلا ىناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا قو

 ءاوهألا لهأ ريفكت نع ىلاعت هللا همحر ''”يكبسلا مالسإلا خيش لئُسو

 .نيزيزع نيرمأ ىلإ جاتحي ءالؤه ريفكت نإ :لاقف ءعدبلاو

 نطومو «مالكلا ملع ةبوعص ةهج نم بعص وهو ءدقتعملا ريرحت :امهدحأ
 .هريغ نم هيف قحلا زييمتو .طابنتسالا

 ناسنإلا ناك اذإو ءهبوشي امم هصيلختو «بلقلا يف ام ةفرعم رسع :يناثلا

 ؟ةرابع يف هريغ داقتعا هريرحتب فيكف :«ةرابع يف هدقتعم ريرحت نع زجعي
 جرخو +سفنلا ةضايرو «ءنهذلا ةحص عمجج لجرل ناطرشلا ناذه لصحي امنإو

 يتلا لئاسملا نإف ؛ةعيرشلا مولع نم هئالتما دعب «بّصعتلاو ىوهلا ىلإ ليملا نع
 فالتخاو اهكرادم ةقدو ءاهبعشت ةرثكل ضومغلاو ةقذلا ةياغ يف ةعدتبملا اهب رفكي

 كلذو ءةلمتحملا ريغو «ليوأتلا ةلمتحملا ظافلألا ةفرعمو ءاهيعاودو اهنئارق

 اهتازاجم يف برعلا لئابق رئاس نم «ناسللا لهأ قرط عيمج ةفرعم يعدتسي

 .سانلا داحآ نع ًالضف ؛ءاملعلا ىلع ًادج رسع اذهو [ب ]1١١1١/ ءاهتاراعتساَو

 دسف ًابيع دجت نإو «ةبوجألا هذه يف كل هتركذ ام عيمج يف يخأ اي لمأتف

 ءاهب حاصفإلا نع عرشلا يف توكسملا ماكحألا يف بيجي اًمنإ دبع لك نِإف ؛للخلا

 ماقم نم ًابيرق رباكألا دحأ نع هب باجأ ام نوكي دقو ؛هملع ةرئادو هعسو ردقب

 ؟العو لج بايرألا برب فيكف ؛هماقم قوذ نع هدعبل ؛هل وجهلا

 قحلا بئاج ىلع ةيناميإلا ةريغلا الإ !كلذ لثم يف طّروتلا ىلع ينلمح امو

 ًالضف ءاهيف هلاق ام ىلع هتافصو هئامسأ يف نيدحلملا نم دحأ ْرّقُي نأ ْنِم ؛ىلاعت

 .سدقملا تاذلا يف همالك نع

 اذه يف يباوج نم حضوأ باوجب كيلع هللا حتف نإو «يخأ اي كلذ ملعاف

 ىلوتي وهو كادهو اناده ىلوتي ُهللاو ءهلوسرلو هلت ةحيصن ءهب هقحلأف باتكلا
 . نيملاعلا بر هلت دمحلاو «نيحلاصلا

 خيش .نيدلا يفت ءنسحلا وبأ ءيجرزخلا يراصتألا يكبسلا مامت نب يلع ني يفاكلا دبع نب يلع )١(

 ىلإ لقتناو رصم يف ةيرق كبس يف دلو «نيرظانملا نيرسفملا ظافحلا دحأو ؛هرصع يف مالسإلا

 :هيتك نم ءاهيف يفوتف :ةرهاقلا ىلإ داعف لتعاو (774) ةنس اهءاضف يلوف ماشلا ىلإ مث ةرهاقلا
 .09/957) ةنم يفوت .«ءاهقفلا تاقبط رصتخم»و ءهلمكي مل ريسفتلا يف «ميظنلا ردلا»



 ف ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 .«ةيهلإلا تافصلا ىناعمل ةحضوملا ةّيفْشكلا دعاوقلا» باتك رخآ كلذ نكيلو

 ةّبحصلا هباحصأو هلآ ىلعو «ةيربلا ريخ دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 ريك ميلَست: ملسو: : ةيضرعلا

 ) )1١سيمخلا موي حبص هلقن نم غارفلا ناكو :(أ) ةياهن يق ءاج ١7 ةنس لوأ عيبر رهش ١١6٠من

 هيدلاولو هل هللا رفغ دمحم دمحأ زجاعلا ملَقي مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةرجهلا
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيمآ نيعمجأ نيملسملا هتاوخإلو هخياشملو

 اهلقن نم غارفلا ناكو :(ب) ةياهن يف ءاجو ١17 ىلع ةيوبنلا ةرجهلا نم (1؟75) ةنس لاوهش رهش

 .مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص





 ففي ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 غ110ا701101 ]1 ]1 150000000 هللا ىلإ مالكلا بحأ

 اهلل و او دال اح نمل دا و سل كورلا قد و لوو هولا ا متقلخ ام اويحأ

 0 اوكسمآف ردقلا ركذ اذإ

 101 1 ا وا الل و ماا ألا عةنافلاو قات د ع ما الا ا اا ديعس مأ يقشأ

 ااا هارت كنأك هللا دبعا

 ااا 00001301 هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ

 اركي اقم دنا داون لاو ف ل ل اح قنا لجلال يرهظ فلخ مكارأ ينإف مكفوفص اوميقأ

 اا 1 ل واو كل ا والالم ناظم فعل دبل ةمايقلا عوي ىلإ يقلخ- يف يملع بتكا

 11 ا ا تل مو ذا طاع وو ناجل هوو نعوم وم عم مخ مل ماو دا لع عم تغلب له الأ

 ال 1 34 ل طع هد داتا اللاب او ماا 14 اا قام ا اع جام وتلا ا برلا هيف اومظعف عوكرلا امأ

 ااا 0 هدنع ينتدجول هتدع كنأ ول امأ

 11الف مخ جبال لو وا ا ام و اا او ا عل ا اهيلع سيل ةموحرم ةمأ يتمأ

 1/14 دال راد اشم توام ىتح ةنجلا لهأ لمعب لمعيل مكدحأ نإ

 5 م ا د ا اا لا ا حا لا رضخ رويط لصاوح يف ءادهشلا حاورأ نإ

 118 97472 نا وسلا تاطف# فاطم دا احول كوس ةط كاظم نحخ دع كل ناو ةملكلاب ملكتيل دبعلا نإ

 00 ا 010110121 بببد راصيألا نع بجتحا هللا نإ

 00 1 ] ] ] ] ] ]ز]1]1]ز]1]1ذ]1]ذ1 ااا ةضبق نم مدأ قلخ ىلاعت هللا نإ

 ا 0000 ا لبق حاورألا قلخ ىلاعت هللا نإ

 ا ] ] ] ] ] ]| ] ]| ] | هدي ةاروتلا بتك ىلاعت هللا نإ



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا فري

 1 111 2335008 ةد ةنما ةر ةمايقلا موي كحضيل ىلاعت هلا نإ

 اك ل ما 111111101 5511113118 مدآ رهظ حسم ىلاعت هللا نإ

 0 اا 0010 1111 2ظظ© 9 نمحرلا ةروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ

 0 لااا 1 1 1 ظظظظ ..... هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نإ

 اا 0 0009 2711 0 و1 هما هند لو ةدمعم يباذع تقيس ىتمحر نإ

 اا 1 22117 هل حلصي ال نم يدابع نم نإ

 11 و لا مخ 0 ىتيتأي نامحرلا سفن نإ

 لااا 252131010111000 ..... قرمي امك نيدلا نم نوقرمي مهتإ

 16 '”1ظش ناميإلاب ماتملا يف رمع صيمق لي يبنلا لوأ

 00000 0 1 م دا ا ا عد ما ل ا ابل اح د سدا تنأ بيطخلا سئب

 101 م م لا همكم سماع فاو هدفا ولا وك ناو هل وفا 4 اا ,... يدبع ينرداب

 0 اا 2 ل ا عا هونت ه1 قمن نون وو اح د مالقألا تفجح

 ىقورسمس 100 ا 089 د و د راتلا نم نمؤم لك ظحح ىمحلا

 0 ا 1 نايوطم ناباتك هدي يقو هباحصأ ىلع أموي جرخ

 10 خ1 كا ا جف اقم لش دا دف اولا هوو م ا كالا دل ود م الا نمؤملا ديعلل ايؤرلا ريخ

 1506 0 ا او اولا اعل 12 لا 6 اع اسأل هرووبم اهلا ولا لالا ل درمأ باش ةروص ىف ةليللا ىبر تيأر

 00 و اواو ع واع مع حماد هر عاق هع هب هو مل كاعو عانوا ع 8 اع عفا جاف هه وتو عمي ف عاق اه هيما ةروص نسحأ ىف ىبر تيأر

 اا 7 نطب يف يقش نم يقشلا

 114ج ودا 2 2 ما علا وشو ماما اوما دج جق اج الل كلذ كا ل قع ل نتا اق اهتاوخأو دوه ىتتبيش



 فرخ ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 0001 1 11 00 0 ا نتفلاو لزالزلا اهايند يف يئمأ باذع

 ااا ] 1 1 1 1 1 1 001 هعمس تتنك هتببحأ اذإف

 7-73 00 ظ2ظ*”35 ا 00*22 .. ىسوم مدأ ججحف

 0 1 اًذإَف هدي ىلاعت قحلا طسب املف

 ا 5216 ا ا ل اعل لد هامان فق 5 نم نيعبصأ نيب نمؤملا يلق

 120000 15ظ0900 221 ءاملا نم قلَخ ءيش لك

 0000 1 0 4 ل ار ظ»##*#ش 00 ........ ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك

 8:16 كم و 6 4 مل ل تا ا نوال ال لو وسام د ل شم و ماش او وم هللا تاذ يف ىقمح ملكك

 نا 1طظغ 0000 رذ ابأ نك

 ل 00 51100 ا ..... ًاقيس نك

 11 د اح مل عم و وتم عود و اوكا الع طم وا هاا ذهل ندع فرعأ مل ًازتك تنك

 192323 5 0 او عل ا ...... مئاصلا مق فولخلت

 امتلك اخ عما شرعلا قاس يف ةصوصخم ةروص ىلاعت هللا ىلخ ام لكل

 1111 1 ا طم مم ال لقطع و الط طا طنا أ اوم طم رقسلا يف بحاصلا تنأ مهللا

 اال و 000 0007 2ظ طبهل ليحب متيلد ول

 10000 الإ مهبر اوري نأ نيبو دابعلا نيب سيئ

 1 أ ل ةنوو وام رتل اب ارو ع طماع و اوك قا هس مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم

 111 ا ا ا وعل < وابا ال م نال واد اما اب ا ام يدوم هير فرع هسقن فرع ارم

 ا 0 مهنم سلف نيملسملا رمأب متهي مل نم

 1111 ا و طل للا كوالا نا هدام طل وق 10 عجاج الركوع وراستا هاا ووسط ءارأ ىنأ رون

 0 ا وما حاتم 3 و شووق وما جم م او يا طم يلابأ الو ةنجلل ءالؤه

 0 ااا 1 0 0 راتلا نم ملسم اي كوادف اذه



 ةيهلإلا تاقصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا 5"

 56. ورز روثةءيممب ننرلثم ممر ري مر مم و مي نم ممم مو نومي من مممم هموم مممومم ةيمفممم نوسمخ نهو سمح يه

 101 0/1110 ...... دقق هلوسرو هللا عطي نمو

 1114 لل و ل عا علطول أل 2 508 2250 هيي. هللا تدجو مكب ىسوم اي

 ا نا فا ل لهأ لخدي نيح يدانملا يداني

 0 ااا ا ءامس ىلإ ةليل لك انبر لزني



 4 ةيهلإلا تافصلا يتاعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 راعشألا سرههف

 هل لاقوًاقوتكم ميلا يف هاقلأ
 ءةامتسيأر يتنشلا تمياروسلمف

 لوق ناك رمألار هاش ف

 يبر لوق ءيشلا تبئأدق

 هيف سيل ضحملامدعلاف

 هنتنم تلبق ءيش يأف

 يىرمأ رمألا لك نأ كملعو

 اهيتارم تلج نإو كولملا نإ

 رهظم ريغ يف تاذلا لانت سيئو

 ةعطق كتاذ سفن نم ىرولا تعطق

 اهعمجأ راطقألا نم تذفن دقو

 لومحم نمحرلاب هللاو شرعلا

 هردقمو قولخمل لوح يأو

 ةبترمو لاوقأو حورو مسج

 مهملعي هللوةينامث مهو

 مهنزاخو ناوضرو دمحم

 انه سيل ليفارسإ لاكيمب قحلأو

 هتروص تققح نإ شرعلاوهاذه

 ْمْنعل نُك ٍلئاق ْنِم ْيِبِجَع
 هل ليقَملِفَناك نإ

 ُنمةءردق نُكَلطبآأذقلف

 يئذلاو ٌليلد لقعلل ٌفيكف

 ا” ءاملاب لتبت نأ كايإ كايإ

 ١؟؟اتقلخ دق هتمام تملع

 ١؟"اتنك تتنأرمألا نطابو

 ١؟؟اتدجواممث نكتملول

 *١١ اتقرص لقف نيع توبث

 15؟اتعمس نكتمل نك لاق ذإ

 "١7 اتنأ تنأ نوك وأ نوكلا

 ١٠١م احتاب ىمسملا ىنعملاوه

 ه9 رمسلاو رارسألا ةقوسلا عم اهل

 17” صرحلا ةدش نم ناسنإلا كله ولو

 ه١ عطاق تنأ الو عوطقم تنأ الو

 01 عفرلاو ضفخلا دح تزواجت دقو

 هال لوقعم لوقلا اذهو هولماحو

 07 ليزنتو عرشلا هب ءاج هالول

 هال ليصفت تيتر يذلا ريغ مئام

 ها ليوأت هيف امه ةعبرأ مويلاو
 تال ليربج مث ليلخو مدآو

 007 ليلاهب رغةينامث ىوس

 هال لومأم نمحرلا هب ىوتسملاو
 1138 1 را خل هلا لييف قنلاو

 14* مقلي الاَم ُنوكلاو نوكيل

 ١47 ْمكححو اًهيلع ٍلقعلاب لد

 14 ْمَدَه يفشككلاب لمعلا ُهانيذق



 ةيهلإلا تاغصلا ىناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا ىذف

 الق عرشلا يف سفنلاًةاجنف

 استشتر فقل ليتسوا

 لقفقف ٌلَقعلاَكفلاَح اذإو

 يذلا ٌحوللا لهج اه لشم

 انأ ىوهأ نمو ىوهأ نمانأ

 :فسأ نأ . 0رمو

 اهداوس يق مهو يئيع مهيكبتو

 11 مرج مل ىار اناجم كت

 ١:]ْغغصغ دق ٌديِبُع ريخلاب راف

 “١1 مضوو محل لشم ةنكرتاو

 #١1 ُصتحنلف هيف ٌُملعّوه

 ١49 مدق هيف ْمكل ام ْمَرلا كّروط

 “١5 ْملقلا ملِع نم ٌىحلا هيف طخ

 ١١5 ادب انللح ناحور نحن

 ١١5 يعم مهو ًامئاد مهنع لأسأو

 للا عا وف مهو يحور مهقاتشتو



 فدي ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 تاعوضوملا سرههف

 622 م طلو رق وس و ا قو و اما تطوطام اما عا اق اصمم اح كا صواب ققحملا ةمدقم

 0 ا ا باتكلا اذه يف يلمع

 هيو اا او قط اي ظفا بق مال ةمئاوسمم هوو واللا متت ارتطاولا دكت طة قاو فلؤملا ةمجرت

 111 ةيطخلا خسنلا فصو

 77 تام ا ا ما ا م باتكلا دوصقم يف عورش

 ال قلخلا دوجو ىلع فقوتم ةيهلإلا رادقألا ذومقت نأ مهوت نع باوجلا

 4 راسو ووو و كامو وق جول نفد مم ااا هل انتبحمك ءيشل هللا ةبحم نأ مهوت نم باوج

 10107000 ةطاحإ ملع هللا ملعي ًادحأ نأ مهوت نم باوج

 0 ا هداجيإ لبق ملاعلاب هللا ىلإ لهجلا ةيسن مهوت نم باوج

 1 ام انقح يق نايسنلاك هللا قح يف هوحنو نايسنلا نأ مهوتي نم باوج

 05*12 هتاذب هللا ملع ىلاعت هللاب هملع يواسي قلخلا نم ًادحأ نأ مهوتي نم باوج

 ك0 0 ملع باجح الي هفرعي راص هبر ملع نم نأ مهوتي نم باوج

 97010 دة ا ا ب نا ةنكمم ريغ هللا تاذ ةبقارم نأ مهوتي نم باوج

 0 اا ا ا 0 1 1 1 0 دحأل يلاعت هللاب سنإلا ةحص مهوتي نم ٍباوج

 0100 ]ا دحأل لقعت نأ نكمي ةروص ىلاعت هلل نأ مهوتي نم باوج

 1 كا ًاريبك ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت تاقولخملاب قلاخلا داحتا مهوت نم باوج

 3 تطل وام و اكل اح طق هتاذب لوزن ايندلا ءامسلا ىلإ ىئاعت هلوزن نأ مهوتي نم باوج

 1و ل ل لا ىلاعت هلل مولعم هنإ ثيح نم ميدق ملاعلا نأ مهوت نم باوج

 100 ىلاعت هتاذ يف ملاعلا لولخ مهوت نم باوج

 100 7-2 هتينادحو ثفرع امل ىلاعت هلل انديحوت الول هنأ مهوت نم باوج



 ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا 32

 >21خ07070 0 0 000 ىلاعت هلل ةيقوفلا ةهج مهوت نم باوج

 000 «اهْحّدُه نفث لك اَنِنَأَل اَنْتِش َوَلَو# :ىلاعت هلوق نم مهوتي دق ام باوج

 زا ا ا عفا دو 2 قلخلا بضغك ىلاعت هللا بضغ نأ مهوتي نم باوج

 اا هي انل ةقاط ال امب هللا انفلكي نأ نكمي هنأ مهوتي نم باوج

 001 1 «ةئيدبلا ُةَييلك يو لقط :ىلاعت هلوق نم مهوتي دق ام باوج

 1 ماا اخ م ىلاعت هللا ةدارإ ريغ نم نوكلا يف عقاولا ملظلا نأ مهوتي نم باوج

 1 ًاريبك ًاولع كلذ نع هللا يلاعت هدنع نكي مل ًاملع ديفتسي دق هللا نأ مهوتي نم باوج

 010000 9 طقف يصاعلا ىلع هلوزن يغبني هنأو لدعب سيل ءالبلا مومع نأ مهوتي نم باوج

 11 م ا م م ل ول أوم تالا ام هاو طا «هير قرع هسفن فرع نم١ ثيدح نم مهوتي ام باوج

 1 ا م ىلاعتو هناحبس هل صقنلا تافص قوحل حيبستلا يف نأ مهوت نم باوج

 010100001 ] ] ]ز] ]ز]ذ] ]1 هنع عوجرلا هل ّرجي مل ءيشي دعو اذإ ىلاعت قحلا نأ مهوت نم باوج

 ا مهدوجو نع ال قلخلا داجيإ نع ينغ ىئاعت هللا نإ لوقي نمع باوجلا

 اا ًاريبك ًاولع كلذ نع ىلاعت هللا قح يف آداحتا وأ ًالولح مهوتي نم باوج

 نيرا عضوم ةئم يف «تاحوتفلا» يف داحتالاو لولحلل يبرعلا نبا خيشلا يفن ادج مهم بلطم

 ااا قا ما م ل وم است دوا ف ا واقل ىلاعت هلل ةينيألا مهوت نم باوج

 0000 0 0 00010010201 زيحت ةيعم انعم ىلاعت هللا ةيعم نأ مهوت نم باوج

 11 ل وسلا مع حالطصا هطبضي نأ نكمي لجو زع ىلوملا نأ مهوئي نم باوج

 117 ا و ا لا لا وسال د ةقلطم ريغ هتافصو قحلا ءامسأ نأ مهوتي نم باوج

 ١ ا اما ل ا قلطم مدع نم ملاعلا دجوأ ىلاعت هللا نأ مهوتي نم باوج

 1 41 ل ف دوما فاما ع ا اطال قياس لاثم ىلع ملاعلا قلخ هللا نأ مهوتي نم باوج

 35 هبل اد ل ل ا ع ا هوبا م ا هريغ وأ هنيع ىلاعت هللا تافص نأ مهوتي نم باوج

 1 لوبد ل ا لافطألاو باودلا ماليإ ىلاعت هلل سيل هنأ مهوتي نم باوج

 0 ضعب نم اندعبو انيرقك انع هدعيو ائيلإ هللا برق نأ مهوتي نم باوج



 <2ظ1 ةيهلإلا تامصلا يتاعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعاوقلا

 اق وج ل اا كفا واوا نيستا تمصب ٌقوبسم ىلاعت همالك نأ مهوتي نم باوج

 0 1 ]ز] ]ز]ز ]1 تاقولخملا مالكك ىلاعت هللا مالك نأ مهوتي نم باوج

 )0000000 ]ا اهنم ماوعلا هروصتي ام تافصلا تايآي دارملا نأ مهوتي نم باوج

 11 ل مال قمم 6 قرا طلو ل الل ااا ميسجتلا نم نيمدقلا ثيدح نم مهوتي ام باوج

 10000 1 رمألا رخل يضقنيس هنأو مئاد ريغ رانلا لهأ باذع نأ مهوتي نم باوج

 11 كا ا وحلا ما ماو وب ولو مو لب لزألا يف ءايشألا هللا ةياتك نم مهوتي ام باوج

 ادا اا د مسا ةيهلإلا ةردقلا لاوحأ نم ءيش لوق يف مهوني نم باوج

 11 امل دحاو ببس نع الإ نوكت ال ةيناسنإلا ةأشنلا نأ مهوت نم باوج

 146 ا ا م وم ىلاعتو هناحبس هزيحت يضتقت ةرخألا يف هللا ةيؤر نأ مهوت نم باوج

 000 ]1 11 مانملا يف ىلاعت هللا ةيؤر يفني ءيش ال باوج

 000 ]| ]| ]ز]ز]ز ز ز]ز ًاقلطم ديعلل لعفلا ةفاضإ حصي ال هنأ مهوت نم باوج

 1171 ام اجلا اور لااا كمال ىلاعت هلاعفأل ةيبوم ةمكحلا نأ مهوتي نم باوج

 ااا 0 مهي لابي ملو مهكرت مث قلخلا قلخ ىلاعت هللا نأ مهوت نم باوج

 000 دحاو روجفلاو ىوقتلا يف ماهلإلا مكح نأ مهوتي نم باوج

 11 ام ا ا دولا ةنجلا نولخدي مث يهتتيس رانلا لهأ باّذدع نأ مهوتي نم باوج

 111 او دارا لو د ولا ىلاعت هللا ةدارإ هتدارإ تبلغ هسفن لئاق نأ مهوت نم باوج

 ا ا ا ل ةميدق حورلا نأ قر ٍرَمَأ ْنِم ٌحّرلَأ ٍلْثؤ :ىلاعت هلوق نم مهوتي نم باوج

 11 ا قا .هجولا كلذ نأ «َكِيَر ُهَِو نيو : ىلاعت هلوق وحن نم مهوتي نم باوج

 11 ايا عة وفا تق فال ا 17 خو يطق اا مرتان مو الو كا رار طل ورك ثيداحألا سرهف


